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P  R  E  D  S  L  O  V  

Uplynulý rok 2011 bol pre fakultu významný oslavami 90. výročia začatia jej činnosti. 

Pripomenuli sme si slová prvého dekana našej fakulty profesora Dr. A. Ratha: „A právo má 

svoj život tesne zviazaný s mravným pokrokom národa, lebo právo je ľudsky možné 

poznávanie a ľudsky možné uskutočňovanie pravdy, dobra a krásy života. Prečo vám to 

spomínam dnes? Preto, lebo vás čakajú veľké úlohy.“ 

Tieto slová sú stále aktuálnymi, priam inšpirujú k činu, napriek tomu, že odzneli pred 90-

timi rokmi. 

Predkladaná správa o činnosti fakulty obsahuje množstvo kvantitatívnych a kvalitatívnych 

údajov za rok 2011. Tam, kde to bolo možné a vhodné, využili sme aj porovnanie 

s predchádzajúcimi rokmi, aby sme dokumentovali, že ukazovatele, ktoré fakulta dosiahla 

v kalendárnom roku 2011 nie sú náhodné, ale sú výsledkom strategických zámerov 

transformovaných do krátkodobých opatrení.  

V ostatnom roku sa skvalitnil pedagogický, ale aj vedecko-výskumný potenciál fakulty. 

Naša fakulta ďaleko prekračuje ukazovatele, ktoré sledovala Akreditačná komisia, výsledkom 

čoho je komplexná akreditácia Univerzity Komenského, ale aj jej Právnickej fakulty.  

Cieľom výročnej správy je prispieť k objektívnemu posúdeniu Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave na všetkých úsekoch jej pôsobenia, predovšetkým 

v oblasti pedagogickej a vedeckej 
1
. 

 

 

 

 

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

dekan fakulty 

 

                                                 

1
 Výročná správa za rok 2011 bola schválená Akademickým senátom Právnickej fakulty UK v Bratislave 

dňa 18.04.2012 a prerokovaná na Vedeckej rade Právnickej fakulty UK dňa 12.12.2012 
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I .  P O S L A N I E  F A K U L T Y  

Poslaním fakulty je uskutočňovať základný výskum a poskytovať vzdelávanie na vysokej 

odbornej úrovni, pri zrozumiteľnosti podávaných informácií. Popri vysokej odbornej úrovni 

kladie fakulta dôraz na profesionálne zručnosti a návyky. V neposlednom rade novým 

momentom, ktorý je nevyhnutné akcentovať, je morálny kredit učiteľov a študentov školy. 

Všetky tieto úlohy je nevyhnutné skĺbiť tak, aby výsledkom bol odborne zdatný a morálne 

vyspelý absolvent, ktorý bude schopný pracovať vo sfére verejného i súkromného práva. 

Aby fakulta naplnila svoje poslanie, musí podporiť rozvíjanie vedecko-výskumnej 

činnosti, pretože jej kvalita je rozhodujúci faktor nielen pre formovanie študentov, ale aj 

samotných pedagógov. Výsledkom tohto úsilia je akreditácia jednotlivých odborov fakulty 

a Univerzity Komenského ako celku. 

V súlade s poslaním fakulty bolo v roku 2011 cieľom udržanie sa na špičke právnického 

vzdelávania. V duchu tohto cieľa, ktorý je identický s dlhodobým zameraním fakulty, fakulta 

podporila aktivity, ktoré boli relevantné pre hodnotenie Akreditačnou komisiou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Dôležitou sférou činnosti fakulty je vytváranie možností výmeny študentov i pedagógov 

so zahraničím. Dôkazom pokroku v tejto oblasti je zvyšujúci sa počet výmenných pobytov 

študentov i pedagógov na zahraničných vysokých školách. Ambíciou fakulty je ponúknuť 

ucelený študijný program v cudzom jazyku, konkrétne anglickom a ruskom.  

V súlade s poslaním fakulty bola obnovená aj tradícia študentskej vedeckej odbornej 

činnosti. V tejto oblasti sa črtá zaujímavá spolupráca s univerzitami nielen na Slovensku, ale 

aj v Českej republike.  
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I I .  V E D E C K Á  R A D A  U N I V E R Z I T Y  K O M E N S K É H O  

V  B R A T I S L A V E ,  P R Á V N I C K E J  F A K U L T Y  

P r e d s e d a :  

1. prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

 

Č l e n o v i a :  

1. prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

2. JUDr. Tomáš Borec 

3. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. 

4. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

5. prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

6. doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

7. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

8. doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

9. JUDr. Mária Duračinská, CSc. 

10. JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

11. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

12. doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

13. doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., mim. prof. 

14. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

15. PaedDr. Marta Havranová, CSc. 

16. prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 

17. doc. JUDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

18. doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. 

19. doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. 

20. doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. 

21. JUDr. Karol Kovács 

22. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

23. JUDr. Peter Molnár, PhD. 

24. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

25. prof. JUDr. Nadežda Rozehnalová, CSc. 

26. doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

27. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

28. JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD. 

29. doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. 

30. JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD. 

31. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 
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I I I .  A K A D E M I C K Í  F U N K C I O N Á R I  U N I V E R Z I T Y  

K O M E N S K É H O  V  B R A T I S L A V E ,  

P R Á V N I C K E J  F A K U L T Y  

Dekan: 

 

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

 

Prodekani: 

 

PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.  

prodekan pre pedagogickú činnosť 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia dennej a externej 

formy 

 

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

prodekan pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia dennej a externej formy, legislatívu 

a informačné technológie 

 

doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.  

prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, kvalifikačný rast, rigorózne konanie 

a knižnicu 

 

JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

prodekan pre vonkajšie vzťahy, ďalšie vzdelávanie, oddelenie edičnej a vydavateľskej  

činnosti a informačné technológie 

 

JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD. 

prodekanka pre zahraničné vzťahy a grantovú politiku 
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I V .  O R G A N I Z A Č N É  U S P O R I A D A N I E  F A K U L T Y   

 

1. Dekan fakulty 

 

2. Prodekani fakulty 

 

3. Tajomník fakulty 

 

4. Katedry fakulty 

Katedra právnych dejín, 

Katedra teórie práva a sociálnych vied, 

Katedra ústavného práva, 

Katedra správneho a environmentálneho práva, 

Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, 

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva, 

Katedra občianskeho práva, 

Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu 

Katedra ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií. 

 

5. Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

 

6. Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

7. Dekanát 

a) Sekretariát dekana, 

b) Referát personálnej práce, 

c) Študijné oddelenie, 

d) Referát vedy, výskumu, rigorózneho konania, rozvoja fakulty  

 a ďalšieho vzdelávania,  

e) Referát grantovej politiky a zahraničných vzťahov 

f) Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti, 

g) Referát informačných technológií. 
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Ekonomické oddelenie: 

h) referát plánu a rozpočtu, 

i) referát ekonomiky práce, 

j) referát mzdovej učtárne a pokladňa, 

k) referát všeobecnej učtárne 

l) pokladňa 

 

Referát obslužných činností: 

m) referát správy majetku, 

n) referát MTZ, 

o) podateľňa, archív a rozmnožovňa. 
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V .  A K A D E M I C K Ý  S E N Á T  U N I V E R Z I T Y  

K O M E N S K É H O  V  B R A T I S L A V E ,  

P R Á V N I C K E J  F A K U L T Y  

Výročná správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty za rok 2011 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „AS 

PraF UK“) má v zmysle čl. 14 ods. 2 Vnútorného predpisu PraF UK č. 1/2009 Štatút 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 21 členov. 

 

Zoznam členov AS PraF UK v roku 2011 (predsedníctvo tvorí predseda AS PraF 

UK, podpredsedovia AS PraF UK, tajomník AS PraF UK a overovateľ, ktorý získal 

najväčší počet hlasov):  

 

P r e d s e d a: 

JUDr. Eduard Burda, PhD.  

P o d p r e d s e d o v i a : 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. – za zamestnaneckú časť AS PraF UK  

Bc. Juraj Gedra – za študentskú časť AS PraF UK – do 24. 5. 2011; Bc. Miroslav Kober – 

podpredsedom odo dňa 7. decembra 2011  

T a j o m n í k :  

Mgr. Dagmar Sidorjaková  

O v e r o v a t e l i a : 

Mgr. Anton Martvoň, PhD. – za zamestnaneckú časť AS PraF UK (člen predsedníctva AS 

PraF UK 

PhDr. Anna Lysá, CSc. – za zamestnaneckú časť AS PraF UK 

JUDr. Tomáš Matúška – za študentskú časť AS PraF UK  

Č l e n o v i a – zamestnanecká časť 

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

JUDr. Edita Hajnišová, PhD. – od 9. 5. 2011 

doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

doc. Ing. Dagmar Pinková, CSc. 
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prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. 

JUDr. Rudolf Trella, CSc. – do 31. 8. 2011 

JUDr. Marián Giba, PhD. – od 20. 9. 2011 

 

Č l e n o v i a – študentská časť: 

Michal Bako – do 28. 6. 2011  

Bc. Slavomíra Henčeková – od 20. 9. 2011 

Michael Kasarda 

Bc. Miroslav Kober  

Martin Mičák – do 1. 7. 2011  

JUDr. Vladislav Mičátek 

Matúš Michalovič – od 20. 9. 2011 

Bc. Lenka Trnkusová  

Bc. Matej Smalik – od 20. 9. 2011 

Nakoľko člen AS PraF UK prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. sa dňa 1. 2. 2011 stal dekanom 

PraF UK a jeho miesto člena senátu zaniklo, na jeho miesto nastúpila odo dňa 9. 5. 2011 

JUDr. Edita Hajnišová, PhD. Členovi AS PraF UK JUDr. Rudolfovi Trellovi, CSc. zaniklo 

dňa 31. 8. 2011 členstvo v AS PraF UK z dôvodu skončenia pracovného pomeru a na jeho 

miesto nastúpil JUDr. Marián Giba, PhD.  

Nakoľko členovia AS PraF UK za študentskú časť Michal Bako a Martin Mičák riadne 

skončili v letnom semestri akademického roka 2010/2011 štúdium bakalárskeho študijného 

programu, a Bc. Juraj Gedra riadne skončil v letnom semestri akademického roka 2010/2011 

štúdium magisterského študijného programu, ex lege im zaniklo členstvo v AS PraF UK. 

V doplňujúcich voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 20. 9. 2011 boli za členov AS PraF UK 

zvolení: Bc. Slavomíra Henčeková, Bc. Matej Smalik a Matúš Michalovič, podpredsedom za 

študentskú časť AS PraF UK sa po Bc. Jurajovi Gedrovi stal dňa 7. 12. 2011 Bc. Miroslav 

Kober. 

 

AS PraF UK má Legislatívnu komisiu AS PraF UK ako svoju stálu poradnú komisiu. 

 

Zoznam členov Legislatívnej komisie AS PraF UK: 

Michal Bako – od 7. 12. 2011 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. – predseda  

JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

Eduard Csudaj – do 29. 6. 2011  
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Mgr. Lenka Juhasová (po uzavretí manželstva Dufalová) 

Mgr. Katarína Lenhartová – do 21. 9. 2011 

Mgr. Petronela Luprichová 

Bc. Matej Smalik – od 7. 12. 2011 

 

Legislatívna komisia AS PraF UK a jej predseda počas celého roka 

posudzovala a navrhovala zmeny a doplnenia v materiáloch prerokovávaných v AS PraF UK; 

v súčinnosti s predsedom AS PraF UK vypracovala návrh materiálu „Pripomienky 

Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu 

vecného obsahu novely zákona o vysokých školách (novela 2012)“, ktoré AS PraF UK 

schválil dňa 11. 5. 2011, následne ich predseda AS PraF UK podal rektorátu UK 

a Akademickému senátu UK a na základe týchto pripomienok vzniklo spoločné stanovisko 

Univerzity Komenského v Bratislave ako spoločné stanovisko vedenia UK a AS UK, ktoré 

bolo predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; dňa 

7. decembra 2011 Legislatívna komisia AS PraF UK dostala uznesením AS PraF UK 

č. 7/7.12.2011 za úlohu aby v spolupráci s vedením PraF UK vypracovala návrh dodatku 

k Študijnému poriadku PraF UK, v ktorom najmä: 

a. zosúladí študijný poriadok s požiadavkami vyplývajúcimi z existencie informačného 

systému AIS 2, 

b. zosúladí študijný poriadok s novými dodatkami k Študijnému poriadku UK, 

c. zistí legislatívno-technické i vecné chyby súčasného študijného poriadku a pripraví ich 

riešenia, 

d. navrhne prípadné ďalšie riešenia na skvalitnenie pedagogického procesu na PraF UK. 

Legislatívna komisia AS PraF UK následne začala realizovať túto úlohu. 

 

Ďalšia komisia AS PraF UK je Komisia pre zostavenie koncepcie alternatívy 

podmienok pre prijímacie konanie pre bakalársky študijný program právo na PraF UK 

(ďalej len „komisia pre prijímacie konanie“), ktorej poslaním bolo a je zisťovať koncepcie 

prijímacieho konania na právnických a odborovo príbuzných fakultách, komparovať ich 

a vytvárať varianty návrhu koncepcie alternatív podmienok pre prijímacie konanie pre 

bakalársky študijný program právo na PraF UK.  

Zoznam členov komisie pre prijímacie konanie: 

JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.. 

Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
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Martin Mičák 

JUDr. Vladislav Mičátek 

JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc. – predseda komisie  

 

Komisia pre prijímacie konanie mala v roku 2011 dve zasadnutia a to v dňoch: 12. 4. 2011 

a 14.09.2011. Komisia pre prijímacie konanie odporučila prijať Kritériá prijímacieho konania 

na akademický rok 2012/2013 pre uchádzačov zo Slovenskej republiky a krajín Európskej 

únie, bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo, ktoré AS PraF UK schválil 

dňa 20. 9. 2011. Tieto kritériá na prijatie na PraF UK na bakalársky študijný program právo sú 

tak ako predošlý rok založené na: 

- 4 % (100 bodov) za výsledky zo strednej školy; 

- 58 % (1450 bodov) za písomné overovanie predpokladov logického myslenia; 

- 38 % (950 bodov) za písomný vedomostný test.  

Na rozdiel od predošlých kritérií však tieto kritériá neobsahujú zohľadňovanie 

Cambridges International A Levels / AS Levels (Cambridgeský medzinárodný stupeň A, 

alebo Cambridgeský medzinárodný stupeň AS).  

 

AS PraF UK na svojom zasadnutí dňa 23. 3. 2011 zriadil Kontrolnú komisiu 

Akademického senátu PraF UK, ktorá najmä kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov, vnútorných predpisov UK a vnútorných predpisov PraF UK členmi 

akademickej obce PraF UK a inými zamestnancami PraF UK a to v rozsahu pôsobnosti AS 

PraF UK; kontroluje tiež plnenie uznesení AS PraF UK. 

Zoznam členov kontrolnej komisie AS PraF UK: 

Mgr. Anton Martvoň, PhD. – predseda komisie 

JUDr. Mária Duračinská, PhD.  

JUDr. Tomáš Matúška 

 

AS PraF UK na svojom zasadnutí dňa 7. 12. 2011 zriadil Komisiu pre rozvoj študijných 

programov, ktorá najmä zisťuje koncepcie študijných programov na právnických a odborovo 

príbuzných fakultách, komparuje ich, analyzuje študijné programy na PraF UK a vytvára: 

a. návrhy na doplnenie v súčasnosti existujúcich študijných programov na PraF UK, 

b. návrhy nových študijných programov na PraF UK vo všetkých troch stupňoch štúdia; 

v prvom a druhom stupni štúdia ako aj v prípade spojeného prvého a druhého stupňa 

štúdia najmä v študijnom odbore právo, 
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c. koncepciu tzv. klinického vzdelávania na PraF UK (tzv. klinické vzdelávanie 

predstavuje súhrn aktivít prepojenia vzdelávania s praxou najmä prostredníctvom 

stáží, riešením reálne existujúcich komplexných právnych prípadov, zapájaním sa do 

fakultných, celoslovenských a medzinárodných simulovaných procesov a pod.  

Zoznam členov Komisie pre rozvoj študijných programov: 

členovia – zamestnanci: 

JUDr. Marián Giba, PhD. – predseda komisie 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

JUDr. Mgr. Tomáš Gábriš, PhD., MA 

Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

Mgr. Anton Martvoň, PhD. 

JUDr. Michaela Rišová 

JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

Členovia - študenti 

Michal Cenkner 

Bc. Slavomíra Henčeková 

Michael Kasarda 

Ján Šurkala 

JUDr. Veronika Užáková 

Prvé zasadnutie Komisie pre rozvoj študijných programov sa uskutočnilo dňa 

14. 12. 2011, na ktorom komisia prerokovala systém svojho fungovania a načrtla témy, 

ktorými sa prioritne bude zaoberať. 

 

Technicko-organizačnú spoluprácu pri príprave zasadnutí AS PraF UK a ďalších 

s činnosťou senátu súvisiacich záležitostí zabezpečuje sekretárka AS PraF UK Edita Gallová.  

 

Akademický senát PraF UK mal v roku 2011 päť zasadnutí, ktoré sa uskutočnili 

v miestnosti č. 324 SB (Iuridicum) v sídle PraF UK na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave 

a to v dňoch: 

23. marca 2011; 

11. mája 2011; 

29. júna 2011; 

20. septembra 2011; 

7. decembra 2011. 
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Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach schválil nasledujúce vnútorné 

predpisy PraF UK: 

1) Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku PraF UK (zasadnutie dňa 23. 3. 2011); 

2) Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku PraF UK (zasadnutie dňa 23. 3. 2011). 

 

Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach prerokoval nasledujúce 

vnútorné predpisy PraF UK: 

 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa 

určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty v akademickom roku 2011/2012.  

 

Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach schválil ďalšie významné 

dokumenty: 

1) Výročnú správu o činosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

za rok 2010 (zasadnutie dňa 23. 3. 2011); 

2) Výročnú správu hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty za rok 2010 (zasadnutie dňa 23. 3. 2011); 

3) Rozpočet Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2011 

(zasadnutie dňa 23. 3. 2011); 

4) Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2012/2013, Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (zasadnutie dňa 20. 9. 2011). 

 

Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach prerokoval a schválil 

Informačné listy k nasledujúcim výberovým predmetom: 

1) Interpretácia práva (zasadnutie dňa 23. 3. 2011); 

2) Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície (zasadnutie dňa 23. 3. 2011); 

3) International Criminal Law/Medzinárodné právo trestné (predmet vyučovaný 

v anglickom jazyku), (zasadnutie dňa 23. 3. 2011); 

4) Bankové právo v praxi (predmet vyučovaný v slovenskom jazyku), (zasadnutie dňa 

23. 3. 2011); 

5) Bankové právo v praxi (predmet vyučovaný v ruskom jazyku), (zasadnutie dňa 

23. 3. 2011); 

6) Právo finančného trhu, (zasadnutie dňa 23. 3. 2011); 

7) Právna úprava nástrojov finančného trhu, (zasadnutie dňa 23. 3. 2011); 
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8) Daňové právo v praxi, (zasadnutie dňa 23. 3. 2011); 

9) Diplomatic and consular law/Diplomatické a konzulárne právo (predmet vyučovaný 

v anglickom jazyku), (zasadnutie dňa 29. 6. 2011); 

10) Medzinárodné súdnictvo a prax, (zasadnutie dňa 29. 6. 2011); 

11) Rodinné vzťahy s cudzím prvkom, (zasadnutie dňa 29. 6. 2011); 

12) Diplomatický protokol a spoločenská etika, (zasadnutie dňa 29. 6. 2011); 

13) Základy policajnej správy a spravodajských služieb, (zasadnutie dňa 29. 6. 2011).  

 

Ďalej AS PraF UK prerokoval návrh dekana na poverenie zamestnancov funkciou 

vedúcich katedry a riaditeľa ústavu (zasadnutie dňa 23. 3. 2011); schválil návrh dekana na 

vymenovanie prodekanov PraF UK (zasadnutie dňa 23. 3. 2011 a zasadnutie dňa 29. 6. 2011); 

schválil návrh dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady PraF UK (zasadnutie dňa 

23. 3. 2011); schválil členov Disciplinárnej komisie PraF UK pre študentov (zasadnutie dňa 

23. 3. 2011); zriadil Kontrolnú komisie Akademického senátu PraF UK a zvolil jej členov 

(zasadnutie dňa 23. 3. 2011); v doplňovacej voľbe zvolil členov Stálej volebnej komisie 

PraF UK pre zamestnaneckú časť akademickej obce PraF UK (zasadnutie dňa 23. 3. 2011) 

a pre študentskú časť akademickej obce (zasadnutie dňa 29. 6. 2011); schválil materiál 

„Pripomienky Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

k návrhu vecného obsahu novely zákona o vysokých školách (novela 2012)“ (zasadnutie dňa 

11. 5. 2011), následne ich predseda AS PraF UK podal rektorátu UK a Akademickému senátu 

UK a na základe týchto pripomienok vzniklo spoločné stanovisko Univerzity Komenského 

v Bratislave ako spoločné stanovisko vedenia UK a AS UK, ktoré bolo predložené 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; uskutočnil Voľbu člena 

Rady vysokých škôl za PraF UK na funkčné obdobie od 1. júna 2011 do 31. mája 2015, týmto 

členom sa stal Mgr. Anton Martvoň, PhD. (zasadnutie dňa 11. 5. 2011), vyhlásil voľby do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod PraF UK 

(zasadnutie dňa 20. 9. 2011); zvolil si podpredsedu za študentskú čať AS PraF UK 

(zasadnutie dňa 7. 12. 2011);  

 

Akademický senát PraF UK zverejňuje zápisnice zo zasadnutí, vyhlásenia, 

oznamy a pozvánky na zasadnutia a iné dôležité dokumenty a informácie na webovej stránke 

PraF UK: http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=3079; zároveň zverejňuje pozvánky na 

zasadnutia, vyhlásenia a ďalšie dôležité dokumenty na úradnej výveske AS PraF UK pred 

Študijným oddelením PraF UK na druhom poschodí Starej budovy v sídle PraF UK na 

Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave.  



17 

Na komunikáciu s akademickou obcou PraF UK a s verejnosťou slúži mailová schránka: 

senat@flaw.uniba.sk. 

 

Práca v Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty je založená na efektívnej spolupráci zamestnaneckej a študentskej časti AS PraF 

UK, pričom treba vyzdvihnúť aj študentskú časť AS PraF UK, ktorá často prichádza 

s konštruktívnymi nápadmi.  

mailto:senat@flaw.uniba.sk
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V I .  V Ý V O J  F A K U L T Y  Z A  U P L Y N U L Ý  R O K   

Vzdelávací proces je dôležitou oblasťou, na ktorú je zameraná činnosť fakulty. 

Hodnotenie vzdelávacieho procesu sa zameriava predovšetkým na kvalitatívnu stránku. 

Pozornosť sa venovala študijným programom vo všetkých stupňoch a formách štúdia. 

Podarilo sa stabilizovať všetky študijné programy v troch stupňoch vysokoškolského 

štúdia v obsahovej štruktúre i vzájomnej nadväznosti. Celkové zameranie vzdelávacieho 

procesu je v intenciách dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na obdobie 2008- 2013. 

 

1. ŠTUDIJNÉ STUPNE, PROGRAMY, ODBORY A FORMY ŠTÚDIA NA FAKULTE 

Na fakulte prebiehala výučba v študijnom odbore právo, v študijnom programe právo 

v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme štúdia. 

 

Denná forma štúdia: 

 

I. stupeň vysokoškolského štúdia: 

 

1. ročník – bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo,  

2. ročník - bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo, 

3. ročník - bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo,  

 

II. stupeň vysokoškolského štúdia: 

 

1. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo, 

2. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo, 

 

Externá forma štúdia: 

 

I. stupeň vysokoškolského štúdia: 

 

1. ročník – bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo 

2. ročník – bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo,  

3. ročník – bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo,  
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II. stupeň vysokoškolského štúdia: 

 

1. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo,  

2. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo,  

3. ročník (zimný semester) – magisterský študijný program právo,  

študijný odbor právo. 

 

Kreditový systém štúdia sa vo všetkých formách a stupňoch štúdia na fakulte sa plne 

etabloval. 

Podstatu a funkcie kreditového systému štúdia si osvojili všetci učitelia a študenti ako 

nevyhnutný fakt. Avšak pretrvávajú čiastočné problémy týkajúce sa obsahu (aktuálnej 

inovácie) informačných listov, aplikácií foriem hodnotenia ako i stanovovania prerekvizít. Ide 

najmä zosúladenie počtu hodnotení počas skúškového obdobia. Tu sa podarilo presadiť, že 

počet tzv. klasických skúšok v danom skúškovom období nepresahuje päť skúšok. 

Osobitná pozornosť sa venovala i aplikácii AIS2. Osvojovanie si uvedeného systému 

prinieslo isté problémy súvisiace s jeho používaním v praxi. Týkajú sa najmä dodržiavania 

zapisovanie hodnotení učiteľmi do systému. Tu naďalej musí zohrávať úlohu osobná 

zodpovednosť učiteľov ako i vedúcich katedier. 

2. POČTY ŠTUDENTOV ŠTUDUJÚCICH V JEDNOTLIVÝCH STUPŇOCH ŠTÚDIA, 

ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH A FORMÁCH ŠTÚDIA 

Právnická fakulta sa postupným znižovaním počtu študentov sa zaraďuje medzi stredne 

veľké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ilustratívne tabuľky ukazujú základné 

údaje od roku 2007.  

 

Tabuľka č. 1 Počet študentov (SR) študujúcich na fakulte v rokoch 2007 – 2011  

Rok Počet študentov (spolu) Denné štúdium Externé štúdium 

2007 3043 1743 1190 

2008 2639 1673 853 

2009 2355 1587 652 

2010 2098 1384 592 

2011  1419 562 

 

Tabuľka č. 2 Počet študentov v dennej forme štúdia podľa jednotlivých ročníkov

 v rokoch 2007-2011 

Ročník Počet študentov Počet študentov Počet študentov Počet Počet študentov 



20 

rok 2011 rok 2010 rok 2009 študentov 

rok 2008 

rok 2007 

1. Bc. 386 226 264 213 332 

2. Bc. 214 252 210 330 319 

3. Bc. 263 211 325 320 357 

4.(1.r.Mgr) 207 323 341 327 321 

5. Mgr. 349 372 447 483 414 

Spolu 1419 1384 1587 1673 1743 

 

Tabuľky č. 1 a 2 ukazujú zastavenie kvantitatívneho nárastu počtu študentov v externej 

forme štúdia a od roku 2008 aj znižovať počet študentov v obidvoch stupňoch i formách 

vysokoškolského štúdia je plnením zámerov vedenia fakulty. Nasledujúce tabuľky 3a-3c 

ukazujú počty zapísaných zahraničných študentov za roky 2007-2011 v pomere k počtu 

zapísaných študentov so slovenskou štátnou príslušnosťou. 

Tabuľky č. 3a), 3 b), 3 c) 3d) 

Počty zapísaných študentov vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte v rokoch 2007 

až 2011. 

 

Tabuľka č. 3a) 

2007 Spolu Bc. Bc. Mgr. Mgr. 

Forma štúdia  denná externá  denná externá  

Štátna príslušnosť  SR zahr. SR/zahr. SR zahr. SR/zahr. 

 3040/3043 1004 1 508/0 738 0 682/0 

 

Tabuľka č. 3b) 

2008 Spolu SR/SR+zahr. Bc. Bc. Mgr. Mgr. 

Forma štúdia  denná externá  denná externá  

Štátna príslušnosť  SR zahr. SR/zahr. SR zahr. SR/zahr. 

 2639/2700 863 3 358/2 810 3 495/51 

 

Tabuľka č. 3c) 

2009 Spolu SR/SR+zahr. Bc. Bc. Mgr. Mgr. 

Forma štúdia  denná externá  denná externá  

Štátna príslušnosť  SR zahr. SR/zahr. SR zahr. SR/zahr. 

 2355/2408 799 3 270/2 788 3 382/28 
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Tabuľka č. 3d) 

2010 Spolu SR/SR+zahr. Bc. Bc. Mgr. Mgr. 

Forma štúdia  denná externá  denná externá  

Štátna príslušnosť  SR zahr. SR/zahr. SR zahr. SR/zahr. 

 2098/2154 689 1 246/1 695 2 346/18 

 

Tabuľka č. 3e) 

2011 Spolu SR/SR+zahr. Bc. Bc. Mgr. Mgr. 

Forma štúdia  denná externá  denná externá  

Štátna príslušnosť  SR zahr. SR/zahr. SR zahr. SR/zahr. 

 0 863  0 331 556 0 231/0 

 

Na štúdium sa v akademickom roku 2011/2012 prihlásilo 6 uchádzačov z Českej 

republiky. Prijímacích skúšok sa zúčastnili 3 uchádzači, 1 uchádzač z Českej republiky splnil 

podmienky pre prijatie.  

 

Možno konštatovať, že počet zahraničných študentov v I. a II. stupni vysokoškolského 

štúdia nie je lichotivý. Tu vidíme možnosť v otvorení študijného programu v cudzom jazyku 

v priebehu dvoch-troch rokov. Jeden v III. stupni vysokoškolského štúdia sa podarilo 

radikálne zvýšiť počet študentov. 

3. PRIJÍMACIE KONANIE 

V akademickom roku 2009/2010 sa aplikoval už po druhýkrát systém prijímacieho 

konania na bakalársky študijný program v dennej a externej forme štúdia, ktorý sa zakladá na 

plnom akceptovaní výsledkov stredoškolského štúdia. Cieľom bolo odstrániť už zastaraný 

spôsob prijímacieho konania a rešpektovať požiadavky stredných škôl na väčšiu akceptáciu 

výsledkov stredoškolského štúdia pri prijímacom konaní získania čo najkvalitnejších 

uchádzačov v súvislosti so značnou konkurenciou právnických fakúlt na Slovensku. 

 

Výsledky prijímacieho konania z ostatných dvoch rokov priniesli niekoľko nových 

poznatkov. V prvom rade zvýšila sa kvalita uchádzačov, keď prijatí uchádzači na dennú 

formu štúdia mali celkový študijný priemer zo stredoškolského štúdia nižší ako 1,2. 

 

Všetci prijatí uchádzači sú zo stredných škôl gymnaziálneho typu. Zvýšil sa však podiel 

žien prijatých na štúdium 223 oproti mužom – 42 (v roku 2008/2009 bol pomer žien a mužov 
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166 /47) . Značne sa však zmenil rozdiel medzi prijatými a zapísanými uchádzačmi 

o štúdium. 

 

V prijímacom konaní pre akademický rok 2011/2012 bol na fakulte aplikovaný nový 

spôsob prijímacieho konania, ktorý spočíval v osobnej účasti uchádzačov na prijímacej 

skúške.  

Prijímacia skúška pozostávala z písomného overovania predpokladov logického myslenia 

a písomného vedomostného testu v rozsahu učiva strednej školy (dejepis, náuka o spoločnosti, 

všeobecný kultúrny a politický prehľad). Prijímacia skúška sa vykonávala s využitím 

výpočtovej techniky. Skúšobný test pozostával zo 40 otázok, z ktorých prvých 21 otázok bolo 

zameraných na logické usudzovanie a zvyšných 19 bolo zameraných na kontrolu vedomostí 

z dejepisu, náuky o spoločnosti, základov práva a všeobecného kultúrno-politického prehľadu 

(v rozsahu učiva strednej školy). 

Z tejto databázy otázok sa pomocou výpočtovej techniky vygeneroval potrebný počet 

elektronických testov. Uchádzači vypĺňali testy len elektronicky, každý uchádzač mal svoj 

vlastný monitor a myš. Test sa vytlačil až po jeho vyplnení v PC. Uchádzač podpisom 

potvrdil správnosť uloženia svojich odpovedí.  

 

Kritériá prijímacieho konania boli schválené v Akademickom senáte PraF UK 20.9.2010. 

Boli zverejnené na internetovej stránke fakulty.  

Vyhodnotenie výsledkov prijímacieho konania v oboch formách štúdia vychádzalo 

z týchto schválených kritérií: 

– maximálne 4 % (100 bodov) za výsledky zo strednej školy - t.j. vysvedčenia za 

posledné dva roky štúdia a to:  

 pri štvorročnom štúdiu 

priemer všetkých známok z koncoročného vysvedčenia 3. ročníka a priemer 

všetkých známok z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (známka zo správania sa 

nezapočítavala); 

 pri päťročnom štúdiu 

priemer všetkých známok z koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a priemer 

všetkých známok z polročného vysvedčenia z 5. ročníka (známka zo správania sa 

nezapočítavala); 

 pri osemročnom štúdiu 
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priemer všetkých známok z koncoročného vysvedčenia 7. ročníka a priemer 

všetkých známok z polročného vysvedčenia z 8. ročníka (známka zo správania sa 

nezapočítavala); 

maximálny počet bodov za každé vysvedčenie s priemerom 1, 00 bol 50 bodov, 

maturitné vysvedčenie sa do priemeru nezapočítavalo; 

– písomné overovanie predpokladov logického myslenia a písomný vedomostný test 

(dejepis, náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny a politický prehľad) v rozsahu učiva 

strednej školy v nasledovnom hodnotení: 

 maximálne 58 % (1450 bodov) za písomné overovanie predpokladov 

logického myslenia, 

 maximálne 38 % (950 bodov) za písomný vedomostný test. 

 

Ďalej bolo v schválených kritériách uvedené, že študenti ktorí úspešne absolvovali 

a dosiahli Cambridges International A Levels / AS Levels (Cambridgeský medzinárodný 

stupeň A, alebo Cambridgeský medzinárodný stupeň AS), budú prijatí bez prijímacích skúšok 

ako nadpočet prijatých študentov. Takýchto uchádzačov však PraF UK v tomto akademickom 

roku neevidovala. 

Podľa poradia získaných bodov bola spracovaná výstupná zostava výsledkov prijímacích 

skúšok.  

Tabuľka č. 4 Počet prijatých uchádzačov o štúdium v rokoch 2007 až 2011 

 Počet prijatých 

Forma štúdia/rok denná exter. Spolu 

2007 350 151 501 

2008 339 204 543 

2009 301 154 455 

2010 402 201 603 

2011 450 217 667 

 

 

 

 

Tabuľka č. 5 Počet prihlásených uchádzačov o štúdium na bakalársky študijný 

program v dennej a v externej forme štúdia 

Rok/forma štúdia Denná forma štúdia Externá forma 

štúdia 

Spolu 

2007/2008 2019 875 2894 

2008/2009 1746 921 2667 

2009/2010 1195 574 1769 
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2010/2011 1292 482 1774 

2011/2012 1272 312 1584 

 

Tabuľka č. 6 Počet zapísaných študentov (do 1. ročníka Bc.) v rokoch 2007 až 2011 

 Počet zapísaných 

Forma štúdia/rok denná exter. Spolu 

2007 325 145 477 

2008 208 140 348 

2009 264 55 319 

2010 226 127 353 

2011 380 171 551 

Ak si všimneme vyššie uvedené tabuľky porovnania počtu prijatých uchádzačov 

o štúdium a počtu zapísaných študentov v obidvoch formách štúdia, tak nám vychádza, že 

v roku 2007 bol rozdiel v dennej forme štúdia 25, v externej forme štúdia 6. V roku 2008 bol 

tento rozdiel v dennej forme štúdia 131, v externej forme štúdia 56. V roku 2009 bol rozdiel 

v dennej forme štúdia 37, v externej forme štúdia 99. V roku 2010 bol rozdiel v dennej forme 

štúdia 276 študentov, a v externej forme štúdia bol rozdiel 27. V roku 2011 bol rozdiel 

v dennej forme štúdia 70 študentov a v externej forme štúdia 46 študentov. 

 

Príčiny poklesu prihlásených uchádzačov o štúdium a najmä rozdielu medzi prijatými 

a zapísanými uchádzačmi o štúdium na bakalársky študijný program v dennej forme štúdia 

spočívajú: 

- zvýšená konkurencia na trhu poskytovania právnického vzdelávania (existencia 

šiestich právnických fakúlt na Slovensku), 

- blízka dostupnosť zahraničných právnických fakúlt (Viedeň, Brno, Olomouc, Praha), 

- zmena systému kritérií prijímacieho konania (mnohí potenciálni uchádzači o štúdiu 

vzhľadom na kritériá PK prihlášku nezašlú), 

- vynikajúci absolventi stredných škôl si prihlášku na štúdium dávajú ako „poistku“ na 

nimi prvoplánovanú vysokú školu. 

4. KVALITA VZDELÁVACIEHO PROCESU 

Kvalita vzdelávacieho procesu zahŕňa široké spektrum kvantitatívnych a kvalitatívnych 

faktorov. K faktorom kvantitatívnej povahy patria: počet študentov v príslušnom ročníku, 

počet pedagogických zamestnancov, počet študentov v študijnej skupine, materiálno-

technické zabezpečenie výučby, usporiadanie predmetov v rozvrhu (v dňoch, týždňoch), 

zabezpečenie a dostupnosť literatúry. K faktom kvalitatívnej povahy patria: kvalita prijatých 
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uchádzačov, záujem študentov o predmety - všeobecná vedomostná úroveň - kvalifikačná 

a pedagogická úroveň vyučujúcich.  

 

Na začiatku sme konštatovali, že fakulte sa darí znižovať počet študentov pripadajúcich na 

jedného interného učiteľa. V snahe zvýšiť kvalitu výučby sa na fakulte už dlhšie uplatňuje 

a dodržiava usmernenie, aby počet študentov v seminárnej skupine nebol vyšší ako 20.  

 

Vzhľadom na ešte stále vysoký počet študentov (aj keď postupne sa znižujúci), 

priestorové vybavenie fakulty neumožňuje uskutočňovať všetku výučbu v budove sídla 

fakulty. 

 

Fakulta časť výučby v dennej forme a externej formy štúdia uskutočňuje na Starých 

Gruntoch. Tieto priestory treba považovať za veľmi provizórne a nie v plnej miere spĺňajúce 

požiadavky na kvalitné zabezpečenie výučby.  

 

Priestory v budove sídla fakulty sú dostatočne vybavené a viaceré sú špecializované 

(výučba právnej informatiky, výučba cudzích jazykov, amfiteáter, učebne 601,604) 

s možnosťou využitia technických prostriedkov na názornú formu výučby. 

 

Od akademického roku 2010/2011 sa externá forma výučby prebiehajúca v strediskách 

mimo Bratislavy (Kaskády, Nové mesto nad Váhom) presunula do Bratislavy.  

 

Za kvalitu pedagogického procesu v rozhodujúcej miere zodpovedajú vedúci katedier, 

vedúci študijných odborov, ako i garanti výučby jednotlivých predmetov. Základným 

nástrojom kontroly úrovne kvality pedagogického procesu sú hospitácie, ktoré slúžia na 

posúdenie kvality výučby zo strany pedagógov, ale aj úrovne zvládnutia učiva zo strany 

študentov, úroveň vedomostí študentov na postupových skúškach a štátnych skúškach. V tejto 

súvislosti je žiaduce venovať na katedrách zvýšenú pozornosť mladým učiteľom, ktorí sú 

zapojení do pedagogického procesu. 

 

Na ľahkú váhu nemožno brať ani poznatky získané anketou študentov, ktorá hodnotí aj 

úroveň pedagogického procesu. S jej výsledkami sú oboznamované kolégium dekana, katedry 

prostredníctvom priamej účasti dekana fakulty na zasadnutiach katedier. Tu bude nevyhnutné 

zamerať sa na zvýšenie počtu študentov zúčastnených na ankete, aby vypovedacia hodnota 

výsledkov bola viac objektívna. 
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Za významné pre skvalitnenie pedagogického procesu a jeho administratívne zvládnutie 

treba považovať za zavedenie AIS 2. Všetci učitelia a pracovníčky študijného oddelenia 

absolvovali školenie pre osvojenie si práce v tomto programe. 

5. ABSOLVENTI 

Právnickú fakultu každoročne absolvuje vo všetkých formách štúdia väčší počet študentov 

než počet študentov, ktorí riadne postúpili do končiaceho ročníka. Je to spôsobené tým, že 

v končiacich ročníkoch sa sústreďujú opakujúci študenti, študenti, ktorí ukončili prerušenie 

štúdia a podobne.  

 

Uvedené tabuľky dávajú súhrnný prehľad o počte absolventov v uplynulých piatich 

rokoch. 

 

Tabuľka č. 7a),7b),7c) 7d) - Absolventi na Právnickej fakulte v rokoch 2007 až 2011 

 

Tabuľka č. 7a) 

Rok 2007 Denné  

SR/zahr. 

Externé  

SR+zahr. 

Spolu  

Bc. 3/0 139 142 

Mgr.  413/6 262 681 

 

Tabuľka č. 7b) 

2008 Denné  externé  zahr. (denné/externé) Spolu  

Bc. 311 147 0/0 458 

Mgr.  359 208 5/46 618 

 

 

 

Tabuľka č. 7c) 

2009 Denné  externé  zahr. (denné/externé) Spolu  

Bc. 317 102 1/0 420 

Mgr.  261 187 0/0 448 

 

Tabuľka č. 7d) 

2010 Denné  externé  zahr. (denné/externé) Spolu  

Bc. 305 137 2/0 444 

Mgr.  346 86 1/0 433 
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Tabuľka č. 7e) 

2011 Denné  externé  zahr. (denné/externé) Spolu  

Bc. 203 76 0 279 

Mgr.  300 100 0 400 

 

V roku 2011 PraF UK štúdium úspešne ukončilo v dennej forme v magisterskom 

študijnom odbore právo 300 študentov, v externej forme štúdia v magisterskom študijnom 

odbore právo to bolo 100 študentov.  

V bakalárskom študijnom odbore v roku 2010 štúdium úspešne ukončilo štúdium v dennej 

forme štúdia 203 študentov, v externej forme štúdia 76 študentov.  

Kvalitu absolventov z hľadiska ich uplatnenia v praxi fakulta špeciálne nesleduje. 

Informácie sú len sprostredkované cez oficiálne štatistiky, ktoré uvádzajú počet 

nezamestnaných absolventov vysokých škôl a fakúlt alebo ich fakulta získava 

prostredníctvom profesných právnických komôr, ktorých vedúci predstavitelia sú členmi 

vedeckej rady fakulty. V prípade absolventov Právnickej fakulty UK v Bratislave je tento 

počet zanedbateľný.  

V súčasnosti má fakulta pripravený dotazník pre absolventov fakulty, ktorý bude 

v nasledujúcom semestri distribuovať a na základe získaných odpovedí urobí prvú analýzu 

úrovne absolventov fakulty. 

 

6. VÝZNAMNÉ AKTIVITY 

V roku 2011 naďalej prebiehal proces zvyšovania ponuky výberových predmetov 

vyučovaných v cudzom jazyku (najmä v anglickom jazyku). Na fakulte sa prednášajú 

v cudzom jazyku nasledujúce výberové predmety. 

 

Predmety vyučované v cudzom jazyku 

PraF.KSEP Administrative Justice 

PraF.KOFHP Akciová spoločnosť 

PraF.KOFHP EC - Competition Law 

PraF.KMPEP EU Law 

PraF.KOFHP Globálne režimy PDV a trans. technológií (1), (2) 

PraF.KÚP Human Rights and Freedom in the Jurisdi. 

PraF.KPPSZ International and European Labour Law 

PraF.KTPKK Introduction to Slovakian Criminal Law 

PraF.KOP Judicial Protection in EU 

PraF.KOFHP Komparatívne sútazné právo (1), (2) 

PraF.KOFHP Legal writing 
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PraF.KEVPIT Letná škola európskeho práva informačných a komunikačných 

technológií PraF.KOFHP Medzinárodná obchodná arbitráž (1), (2) 

PraF.KOFHP Medzinárodné zdaňovanie (1), (2) 

PraF.KOFHP Negociácia (1), (2) 

PraF.KOFHP Obchodné transakcie 

PraF.KOFHP Právo v globálnej spoločnosti (1), (2) 

PraF.KOFHP Simulovaný súdny spor (1), (2) 

PraF.KOFHP Správa, riadenie a kontrola korporácií (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Štylistika anglických právnych textov (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Štylistika francúzskych právnych textov (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Štylistika nemeckých právnych textov (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Štylistika španielskych právnych textov (1), (2) 

PraF.KOFHP Ústavné právo U.S.A. 

PraF.KÚP Ústavný systém Francúzskej republiky 

PraF.KOFHP Úvod do amerického práva 

PraF.KPKTŠ Úvod do anglickej právnej terminológie (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Úvod do francúzskej právnej terminológie (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Úvod do nemeckej právnej terminológie (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Úvod do španielskej právnej terminológie (1), (2) 

PraF.KÚP Vplyv judikatúry súdov na ES na úst.pr. 

PraF.KOFHP Základy rakúskeho súkromného práva ( (1), (2) 

PraF.KOFHP Základy súdneho práva USA 

 

Táto aktivita vyúsťuje k príprave modifikovaného študijného programu v cudzom jazyku 

(anglickom, ruskom). Cieľom je skvalitniť výučbu a rozšíriť ponuku aj pre našich študentov, 

najmä však v rámci zvyšovania mobility prilákať zahraničných študentov na Právnickú 

fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.  

7. ZÁVER 

Hlavné smerovanie v pedagogickom procese na nasledujúce obdobie bude zamerané: 

1. Zdokonaľovanie systému prijímacieho konania,  

2. skvalitňovanie študijných programov s dôrazom na ponuku študijných programov 

v cudzom jazyku, 

3. zváženie možnosti vytvorenia spoločných programov v rámci UK, 

4. vytvorenie koncepcie hodnotenia výučby učiteľa/katedry, ako i vypracovania 

koncepcie pracovnej záťaže učiteľa, 

5. vytvorenie študijnej záťaže učiteľa. 



29 

A .  O B L A S Ť  V Ý C H O V Y  A  V Z D E L Á V A N I A  

 

Disciplinárna komisia Právnickej fakulty UK 

Ako v každom roku aj v roku 2011 sa objavili aj závažné porušenia disciplíny zo strany 

študentov, ktoré musela riešiť disciplinárna komisia fakulty. Vo väčšine prípadov išlo 

o podvody v súvislosti so štúdiom.  

 

V roku 2011 Disciplinárna komisia PraF UK zasadala 2- krát. 

 

1. Na zasadnutí 28.4.2011 sa prerokovávali neuhradené školné a poplatky súvisiace so 

štúdiom. Pozvaných bolo 33 študentov. Dvadsaťtri z nich po doručení pozvania na 

rokovanie disciplinárnej komisie fakulty školné uhradili. Dvaja študenti si podali 

žiadosť o splátkový kalendár, dekan ich žiadosti vyhovel. Jeden študent požiadal 

o odklad splátky, dekan jeho žiadosti vyhovel. Jedna študentka si podala žiadosť 

o prerušenie štúdia, dekan jej žiadosti vyhovel. Voči uvedeným študentom sa 

disciplinárne konanie zastavilo. Disciplinárna komisia PraF UK prerokovala 

disciplinárne priestupky ostatných pozvaných študentov. Disciplinárna komisia 

navrhla študentke N.Š. podmienečné vylúčenie zo štúdia. Študentov M. H., M. V., D. 

S., I. H., P. B. disciplinárna komisia fakulty navrhla zo štúdia vylúčiť.  

 

2. Na zasadnutie disciplinárnej komisie dňa 7.12.2011 bola pozvaná študentka S. J.  

Menovaná bola pozvaná na zasadnutie disciplinárnej komisie na základe návrhu  

vyučujúceho. Disciplinárna komisia navrhla udeliť študentke S.J. disciplinárne  

opatrenie – pokarhanie.  

B .  R I G O R Ó Z N E  S K Ú Š K Y  

Rigorózne skúšky sa uskutočňujú v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon) a Smernice rektora UK vnútorný 

predpis č. 2/2007 - Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave. Absolvent študijného 

programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže 

vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom 

odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej 

vykonaní mu vysoká škola udeľuje v právnických študijných odboroch - v študijnom 

programe 3.4.1 právo akademický titul doktor práv (v skratke JUDr.). 
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Tabuľka č. 8 –  Štatistika počtu rigoróznych prihlášok za predchádzajúce 

 roky 2002 – 2011 

Rok 
Prihlásení na 

RK domáci 

Prihlásení na 

RK zahranič. 
Vykonali RS domáci Vykonali RS zahranič. 

2002 236 9 181 11 

2003 205 37 119 12 

2004 169 40 106 36 

2005 192 34 127 34 

2006 201 25 101 26 

2007 349 48 106 37 

2008 265 3 145 19 

2009 216 0 105 9 

2010 193 0 106 2 

2011 207 0 102 0 

 

 

K 31. 12. 2011 bolo na Referáte pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác spolu: 

207 podaných nových prihlášok, 

102 uchádzačov vykonalo rigoróznu skúšku do 31. 12. 2010, 

15 zrušených prihlášok v kalendárnom roku 2011, 

3 rigorozanti nevyhoveli na RS ani na druhýkrát. 

 

Rigorózne konanie sa na Právnickej fakulte UK v Bratislave sa od mája 2010 okrem iného 

riadi novelizovaným Vnútorným predpisom č. 5/2010 – Smernica rektora UK v Bratislave 
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„O základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej 

registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského 

v Bratislave“. 

 

Prehľad počtu absolventov, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a obhájili rigoróznu práce v 

roku 2011 podľa jednotlivých katedier vidíme v nasledujúcej tabuľke: 
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Tabuľka č. 9 – Prehľad o uskutočnených rigoróznych skúškach v roku 2011 

Študijné predmety 

Dátum 

rig. skúšky 

OPH OPP ÚP 

naši 

ÚP- 

zahr 

PP SP TPH TPP HaFi OP TŠ DŠ MP Súčet 

07.01.2011 - - - - - - 1 - - - - - - 1 

11.01.2011 - 1 - - - - - - - - - - - 1 

12.01.2011 2 - - - - - - - - - - - - 2 

14.01.2011 - 3 - - - - - - - - - - - 3 

14.02.2011 - - - - - - - - - - 1 - - 1 

21.02.2011 - - - - 3 - - - - - - - - 3 

28.02.2011 - - - - - 1 - - - - - - - 1 

16.03.2011 - - - - - - - - - - - - 2 2 

05.04.2011 - - - - - - 2 2 - - - - - 4 

07.04.2011 - - - - - - - - 1 5 - - - 6 

19.04.2011 - 3 - - - - - - - - - - - 3 

29.04.2011 - - - - - - 1 2 - - - - - 3 

06.05.2011 - 4 - - - - - - - - - - - 4 

10.05.2011 4 1 - - - - - - - - - - - 5 

16.05.2011 - - - - - 1 - - - - - - - 1 

30.05.2011 - - 2 - - - 2 2 - - - - - 6 

06.06.2011 - - 1 - - - - - - - - - - 1 

08.06.2011 - - - - - - - - - 7 - - - 7 

17.06.2011 - - - - - - 2 - - - - - - 2 

20.06.2011 - - - - - - - - - - - - 2 2 

22.06.2011 - - - - - - - - 1 6 - - - 7 

28.06.2011 - - - - - - - - - - 2 - - 2 

29.06.2011 - - 1 - - - - - - - - - - 1 

30.06.2011 4 - - - - - - - - - - - - 4 

01.07.2011 - - - - - 4 - - - - - - - 4 

23.08.2011 - - 1 - - - - - - - - - - 1 

25.08.2011 - - 1 - - - - - - - - - - 1 

06.09.2011 - - 1 - - - - - - - - - - 1 

07.10.2011 - - - - - - - 2 - - - - - 2 

20.10.2011 - - - - - - 1 - - - - - - 1 

03.11.2011 - - - - - 1 - - - - - - - 1 

04.11.2011 - - - - - - 4 - - - - - - 4 

25.11.2011 3 - - - - - - - - - - - - 3 

28.11.2011 - - 2 - - 2 - - - - - - - 4 

01.12.2011 - - - - - - - - - 4 - - - 4 

05.12.2011 - - - - - - - - - - - - 1 1 

09.12.2011 - - - - 3 - - - - - - - - 3 

S ú č e t 13 12 9 0 6 9 13 8 2 22 3 0 5 102 

 

Vysvetlivky: 

OPH – Občianske právo hmotné; OPP – Občianske právo procesné; ÚP – Ústavné právo; PP - Pracovné právo; 

SP – Správne právo; TPH – Trestné právo hmotné; TPP – Trestné právo procesné; HaFi – Hospodárske 

a finančné právo; OP – Obchodné právo; TŠaP – Teória štátu a práva; DŠ - Dejiny štátu a práva; MP – 

Medzinárodné právo. 
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V nasledujúcej časti uvádzame vekovú štruktúru absolventov rigorózneho konania za 

kalendárny rok 2011, v porovnaní s kalendárnymi rokmi 2008, 2009 a 2010. 

 

Tabuľka č. 10 – Veková štruktúra absolventov rigoróznych skúšok - rok 2008 

Dosiahnutý vek 

od 01.01.2008 

do 31.12.2008 

S P O L U 

naši 

Z toho 

Ž E N Y 

u nás 

S P O L U 

zahraniční 

Z toho 

Ž E N Y 

zo zahr. 

CELKOM 

naši 

a zahr. 

Z toho 

ženy 

n. + z. 

24 6 3 - - 6 3 

25 14 6 - - 14 6 

26 18 9 - - 18 9 

27 11 5 - - 11 5 

28 8 5 1 1 9 6 

29 12 8 1 - 13 8 

30 – 34 24 11 3 - 27 11 

35 – 39 21 10 5 2 26 12 

40 a viac 12 4 9 2 21 6 

S p o l u 126 61 19 5 145 66 

 

Tabuľka č. 11 Veková štruktúra absolventov rigoróznych skúšok - rok 2009 

Dosiahnutý vek 

od 01.01.2009 

do 31.12.2009 

S P O L U 

naši 

Z toho 

Ž E N Y 

u nás 

S P O L U 

zahraniční 

Z toho 

Ž E N Y 

zo zahr. 

CELKOM 

naši 

a zahr. 

Z toho 

ženy 

n + z. 

24 5 3 - - 5 3 

25 7 4 - - 7 4 

26 24 17 - - 24 17 

27 15 11 - - 15 11 

28 5 4 - - 5 4 

29 11 6 - - 11 6 

30 – 34 22 14 2 - 24 14 

35 – 39 10 6 1 - 11 6 

40 a viac 6 3 6 - 12 3 

S p o l u 105 68 9 - 114 68 

 

Tabuľka č. 12 Veková štruktúra absolventov rigoróznych skúšok - rok 2010 

Dosiahnutý vek 

od 01.01.2010 

do 31.12.2010 

S P O L U 

naši 

Z toho 

Ž E N Y 

u nás 

S P O L U 

zahraniční 

Z toho 

Ž E N Y 

zo zahr. 

CELKOM 

naši 

a zahr. 

Z toho 

ženy 

n + z. 

23 2 0 0 0 2 0 

24 3 3 0 0 3 3 

25 17 13 0 0 17 13 

26 16 9 0 0 16 9 

27 14 10 0 0 14 10 

28 11 7 0 0 11 7 

29 10 7 0 0 10 7 

30 – 34 21 14 0 0 21 14 

35 – 39 7 2 0 0 7 2 

40 a viac 5 2 2 1 7 3 

S p o l u 106 67 2 1 108 68 
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Tabuľka č. 13 Veková štruktúra absolventov rigoróznych skúšok - rok 2011 

Dosiahnutý vek 

od 01.01.2011 

do 31.12.2011 

S P O L U 

naši 

Z toho 

Ž E N Y 

u nás 

S P O L U 

zahraniční 

Z toho 

Ž E N Y 

zo zahr. 

CELKOM 

naši 

a zahr. 

Z toho 

ženy 

n + z. 

23 - - - - - - 

24 1 1 0 0 1 1 

25 11 7 0 0 11 7 

26 15 8 0 0 15 8 

27 18 9 0 0 18 9 

28 18 10 0 0 18 10 

29 5 5 0 0 5 5 

30 – 34 13 9 0 0 13 9 

35 – 39 13 9 0 0 13 9 

40 a viac 8 5 0 0 8 5 

S p o l u 102 63 0 0 102 63 

 

Z uvedených údajov v tabuľke č. 14 vyplýva, že v roku 2011 sme nemali v porovaní 

s rokom 2010 absolventov rigorózneho konania, ktorí mali vek 23 rokov. 

Okrem toho celkový počet absolventov rigorózneho konania za jednotlivé roky 2008, 

2009, 2010 a 2011 má mierne klesajúcu tendenciu. Podiel žien z celkového počtu 

rigorozantov je vyrovnaný. Z doteraz podaných prihlášok zahraničných rigorozantov 

nevykonali rigoróznu skúšku v kalendárnom roku 2011 žiadni uchádzači. 

 

Tabuľka č. 14 – Prehľad o počte rigorozantov za kaledárny rok 2011 podľa študijných  

 predmetov 

Študijný predmet Predsedovia komisií 

P
o
če

t 
ri

g
o
ro

z.
 

p
o
 v

y
k
o
n
an

í 
R

S
 

Z
 t

o
h
o

 

za
h
ra

n
ič

n
í 

Č
ak

aj
ú
ci

 n
a 

v
y
k
o
n
. 
R

S
 

Dejiny štátu 

a práva 
prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 0 0 1 

Teória štátu 

a práva 

doc. JUDr. Eva Ottová, CSc. 

doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. 
3 0 0 

Ústavné právo 

prof. JUDr. Marián Posluch, CSc. 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. 

9 0 0 

Správne právo 

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.  

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. 

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

9 0 1 

Hospodárske  

a finančné právo 
prof. JUDr. Kubíček, CSc. 2 0 0 

Obchodné právo 
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
22 0 15 
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Študijný predmet Predsedovia komisií 

P
o
če

t 
ri

g
o
ro

z.
 

p
o
 v

y
k
o
n
an

í 
R

S
 

Z
 t

o
h
o

 

za
h
ra

n
ič

n
í 

Č
ak

aj
ú
ci

 n
a 

v
y
k
o
n
. 
R

S
 

Pracovné právo 
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
6 0 13 

Trestné právo  

hmotné 

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

doc. JUDr. Yveta Turayová, CSc. 

doc. JUDr. Margita Prokeinová,PhD. 

13 0 8 

Trestné právo  

procesné 
doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 8 0 3 

Medzinárodné právo 

 

doc. JUDr. František Poredoš, CSc. 

doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. 
5 0 0 

Očianske právo 

hmotné 

doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.,mim. prof. 

doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. 
13 0 9 

Občianske právo 

procesné 

doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., mim. prof. 

doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 
12 0 6 

 

 

 

Rigorozanti vykonávajú rigorózne skúšky priebežne počas celého roka. Termíny skúšok 

nie sú vopred stanovené, ale katedry ich následne určia podľa počtu prijatých rigoróznych 

prác. Jednotlivé komisie pre rigorózne skúšky vytyčujú termíny skúšok promptne. Dodržujú 

pritom lehotu tak, aby od odovzdania rigoróznej práce uplynula lehota maximálne šesť 
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mesiacov, resp. aby rigorozanti boli pozvaní na vykonanie rigoróznej skúšky najneskôr do 

konca príslušného akademického roka, v ktorom rigoróznu prácu odovzdali. Referát 

rigorózneho konania vedie okrem iného aj presnú evidenciu o rigorozantoch, ktorí už 

rigoróznu prácu odovzdali a čakajú na termín skúšky. V prípade omeškania vytýčenia 

termínov skúšok, referát rigorózneho konania upozorní príslušnú katedru. 

C .  O B L A S Ť  V E D E C K O V Ý S K U M N E J  Č I N N O S T I  A  G R A N T O V   

Vedeckovýchovná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou vedeckovýchovného procesu. Pri 

pohľade do budúcnosti by mala v rastúcej miere byť hnacou silou, ale aj nástrojom riešenia 

napredovania právnej vedy. 

Komplexná správa o úrovni VVČ na fakulte, ktorá sa v zmysle zákona predkladá raz za 

rok, poskytuje vedeckej rade predovšetkým príležitosť zhodnotiť VVČ fakulty v existujúcom 

širokom diapazóne domácich a zahraničných vedeckovýskumných aktivít. 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI  

Fakulta za rok 2011 vykazuje v súhrne celkom 84 vysokoškolských učiteľov na plný 

pracovný úväzok, 29 na kratší pracovný čas, 20 výskumných pracovníkov a 71 doktorandov 

denného štúdia, z toho je 28 žien.  

 

Tabuľka č. 15 – Veková štruktúra zamestnancov VaV: 

vek spolu z toho ženy 

Menej ako 25 rokov 0 0 

25 – 34 rokov 85 24 

35 – 44 rokov 48 24 

45 – 54 rokov 16 11 

55 – 64 rokov 25 10 

65 a viac rokov 10 5 

S P O L U: 184 74 

 

Tabuľka č. 16 – Zamestnanci výskumu a vývoja – pedagogickí (vrátane VaV): 

 spolu z toho ženy 

Zamestnanci VaV spolu 

(z toho 65 denní doktorandi) 
189 74 

Výskumníci 189 74 

s VŠ kvalifikáciou 189 74 

v tom s Bc. vzdelaním 0 0 

v tom s úpl. VŠ vzdelaním 55 22 

v tom s vyššou kvalifikáciou 

(DrSc; CSc; PhD; Doc; Prof.) 
33 10 
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FINANČNÉ ZABEZPEČENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

Tabuľka č. 17 – Štruktúra výdavkov na výskum a vývoj: 

 spolu z toho 

zo štátnych zdrojov 

Výdavky na výskum a vývoj 613 624,43 € 613 624,43 € 

Bežné výdavky 613 624,43 € 613 624,43 € 

V tom osobné náklady 588 507,90 € x 

V tom ostatné bežné náklady 25 116,53 € x 

S P O L U 1.227.248,86 € 1.227.248,86 € 

 

HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIA V ROKU 2011 

Výrazným prínosom do oblasti vedy a výskumu sú habilitačné a inauguračné konania. 

 

V uvedenom roku sa uskutočnilo jedno habilitačné konanie: 

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. 

Odbor: 3.4.4. Správne právo 

Téma habilitačnej práce: 

Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí. 

Téma habilitačnej prednášky 

Problematika uzatvárania správnych dohôd a ich využiteľnosť orgánmi ochrany prírody. 

 

V novembri 2011 sa začalo jedno inauguračné konanie: 

doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

Odbor: 3.4.3 Ústavné právo 

Predsedníčka inauguračnej komisie: prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. 

Téma inauguračnej prednášky: 

„Rada Európy a správne právo“ 

RIEŠENIE VEDECKOVÝSKUMNÝCH GRANTOVÝCH PROJEKTOV 

Nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti na fakulte 

zohrávalo aj v roku 2011 riešenie vedeckovýskumných projektov podporovaných 

a financovaných prostredníctvom grantov. 

Cieľom fakulty je, aby každá katedra participovala na riešení grantových úloh a projektov, 

nakoľko je to aj jednou z podmienok pri hodnotení spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov. 
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1. DOMÁCE GRANTY 

GRANTY VEGA 

Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA) ako vedecká agentúra pre rezort 

školstva a SAV navrhuje výšku dotácie MŠ SR, ktorá sa poskytuje na riešenie vybraných 

výskumných projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.  

V roku 2011 bola Právnická fakulta zapojená do riešenia 4 vedeckovýskumných projektov 

typu VEGA. Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty boli riešiteľmi nasledovných 

grantových úloh:  

 

   
 Pridelená 

dotácia 

Pridelená  

Dotácia 

 Typ  Číslo  Názov projektu 
Bežné 

prostriedky  

Kapitálové 

prostriedky 

1  VEGA  1/1130/11  
Ústavné inovácie v systéme deľby moci – 

potreby a alternatívy v SR 
771 € 0 € 

2  VEGA  1/0895/11  

Právna a ekonomická dimenzia slobody 

jednotlivca v súčasnom európskom a 

medzinárodnom práve 

2 702 € 0 € 

3  VEGA  1/1081/11  

Doktrína prirodzeného práva v teórii 

a v tvorbe práva, jej vývoj v konfrontácii 

s doktrínou základných ľudských práv 

4 483 € 0 € 

4 VEGA 2/0122/10 
Práva viažuce sa k auditívnej 

a audiovizuálnej vedeckej dokumentácii 
724 € 0 € 

Bežné prostriedky spolu: 8 680 €  

Kapitálové prostriedky spolu: 0 €  

 

Pre porovnanie uvádzame, že na fakulte bolo riešených: 

v roku 2006: 6 projektov typu VEGA 

v roku 2007: 8 projektov typu VEGA  

v roku 2008:10 projektov typu VEGA 

v roku 2009: 8 projektov typu VEGA 

v roku 2010: 5 projektov typu VEGA 

  

Z uvedeného vyplýva, že ide o klesajúcu tendenciu. Preto, po zverejnení výzvy MŠVVaŠ 

SR vo februári 2010 na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom 

riešenia v roku 2011, bola táto Referátom zahraničných vzťahov a grantovej politiky 

oznámená písomne na všetky katedry a pracoviská fakulty. Zároveň boli ich pracovníci 
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vyzvaní, aby sa zapojili do riešenia grantových úloh a v prípade podania žiadosti o tejto 

skutočnosti informovali referát. 

 

O podaní žiadosti o dotáciu na nové projekty VEGA, so začiatkom riešenia v roku 2011, 

informovalo Referát zahraničných vzťahov a grantovej politiky 6 riešiteľov z týchto súčastí 

fakulty: 

 Katedra právnych dejín – 1 žiadosť o dotáciu na projekt 

 Katedra teórie práva a sociálnych vied – 3 žiadosti o dotáciu na projekty 

 Katedra občianskeho práva – 1 žiadosť o dotáciu na projekt 

 Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky – 1 žiadosť o dotáciu na 

projekt 

 

Niektorí riešitelia, ktorí podali žiadosť, referát neinformovali, preto sa nedá presne určiť 

koľko žiadostí za fakultu bolo spolu podaných. 

 

Na webovej stránke Ministerstva školstva SR boli zverejnené výsledky hodnotenia 

projektov VEGA (viď. žiadosti podané v roku 2010, so začiatkom riešenia v roku 2011) 

schválené predsedníctvom VEGA, ktoré sa predložili Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. V zoznamoch boli uvedené projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení, 

pričom však nešlo ešte o zoznam financovaných projektov v roku 2011. Projekty, na ktoré 

bola podaná žiadosť a neboli v zoznamoch, boli vyradené z formálneho hľadiska už pred 

hodnotiacim procesom alebo po hodnotení sa nedostali do skupiny vybraných projektov, t.j. 

nedosiahli komisiou stanovenú hranicu bodov. 

Do hodnotiaceho procesu Komisie VEGA č. 13 pre vedy ekonomické a právne sa za 

fakultu dostalo 7 nasledovných projektov, len tri však boli financované (viď. predchádzajúca 

tabuľka, v ktorej je uvedená aj výška dotácie ):  

 názov projektu: Ústavné inovácie v systéme deľby moci – potreby a alternatívy v SR; 

riešiteľ: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. – projekt dostal dotáciu na rok 2011 

 názov projektu: Právna a ekonomická dimenzia slobody jednotlivca v súčasnom 

európskom a medzinárodnom práve; riešiteľ: doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. – 

projekt dostal dotáciu na rok 2011 

 názov projektu: Doktrína prirodzeného práva v teórii a tvorbe práva, jej vývoj 

v konfrontácii s doktrínou základných ľudských práv; riešiteľ: doc. JUDr. Matúš 

Nemec, PhD. – projekt dostal dotáciu na rok 2011  

 názov projektu: Právna úprava rozvodu manželstva v SR a v európskych súvislostiach; 

riešiteľ: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  

 názov projektu: Precedens a záväznosť súdnych rozhodnutí v podmienkach SR; 

riešiteľ: doc. JUDr. Yvetta Turajová, CSc. 

 názov projektu: Historická analýza platného systému práva v SR; riešiteľ: PhDr. JUDr. 

Tomáš Gábriš, PhD. 
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 názov projektu: Vojnové a súvisiace trestné činy a ich trestanie v súčasnosti; riešiteľ: 

JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo vo februári 2011 výzvu na 

podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012. Na 

výzvu a s ňou súvisiace informácie boli upozornení prodekani fakulty, vedúci katedier, 

vedeckí a pedagogickí pracovníci, doktorandi. Záujemcovia o dotáciu boli zároveň vyzvaní, 

aby informovali Referát zahraničných vzťahov a grantovej politiky o podaní žiadosti, aby sa 

zabezpečila ich centrálna evidencia za fakultu. 

 

Na základe poskytnutých informácii, žiadosti za fakultu o grant na projekty VEGA so 

začiatkom riešenia v roku 2012 boli nasledovné: 

 

1. Číslo projektu: 1/0462/12 

Obdobie riešenia projektu: 2012-2013 

Názov projektu: Vojnové a súvisiace trestné činy a ich trestanie v súčasnosti 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Zástupca vedúceho projektu: JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

Organizácia: Právnická fakulta UK - Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

 

2. Číslo projektu: 1/0935/12 

Obdobie riešenia projektu: 2012-2015 

Názov projektu: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej 

republike 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 

Zástupca vedúceho projektu: doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Organizácia: Právnická fakulta UK - Katedra ekonomických vied a práva informačných 

a komunikačných technológií 

 

3. Číslo projektu: 01/0764/12 

Obdobie riešenia projektu: 2012-2013 

Názov projektu: Precedens a záväznosť súdnych rozhodnutí v podmienkach Slovenskej 

republiky 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Anton Dulák, PhD. 

Zástupca vedúceho projektu: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. 
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Organizácia: Právnická fakulta UK - Katedra občianskeho práva 

 

4. Číslo projektu: 2/0104/12 

Obdobie riešenia projektu: 2012-2015 

Názov projektu: Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín čeliť novým 

výzvam  

Vedúci projektu: Ing. Boris Hošoff, PhD., spoluriešiteľ JUDr. Vladislav Mičátek – Právnická 

fakulta UK 

Organizácia: Ekonomický ústav SAV 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke 

„Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012“. Predsedníctvo 

VEGA prerokovalo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili jednotlivé 

komisie VEGA a schválilo ich na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 3. novembra 2011. 

V zoznamoch boli projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení, nešlo o zoznam 

financovaných projektov v roku 2012 ( zoznam obsahoval všetky štyri uvedené projekty, na 

ktoré bola podaná žiadosť o dotáciu).  

V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie závisí od bodového 

hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek 

vyplývajúcich zo žiadostí a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov vyčlenených na 

projekty VEGA v roku 2012, ktorý ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov. 

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a pridelenie finančných 

prostriedkov bude realizované v roku 2012 ( do času písania správy nebola dotácia ešte 

zverejnená). 

GRANTY KEGA 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR ako grantová agentúra ministerstva 

školstva je zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva 

a tvorivého umenia. 

Na fakulte sa realizoval v roku 2011 jeden projekt typu KEGA: 

 

 

 



42 

   

 Pridelená 

dotácia na 

rok 2011 

Pridelená 

dotácia na 

rok 2011 

Rok  Typ  Číslo  Názov projektu 
Bežné 

prostriedky 

Kapitálové 

prostriedky  

2011 KEGA  3/7511/09  

Výskum kvality formácie a vedecko-kvalifikačných 

výstupov mladých právnych vedcov SR  

prostredníctvom participácie na tvorbe  

modelového e-vedeckého časopisu 

(HISTORIA ET THEORIA IURIS) 

 9 426 € 0 €  

Bežné prostriedky spolu: 9. 426 €  

Kapitálové prostriedky spolu: 0 € 

Začiatok riešenia projektu: rok 2009 

Koniec riešenia projektu: rok 2011 

 

Pre porovnanie uvádzame, že na fakulte bolo riešených : 

v roku 2006: 5 projektov typu KEGA 

v roku 2007: 3 projekty typu KEGA 

v roku 2008: 1 projekt typu KEGA 

v roku 2009: 2 projekty typu KEGA 

v roku 2010: 1 projekt typu KEGA 

 

Z uvedeného vyplýva, že aj v týchto typoch projektov ide o klesajúcu tendenciu. 

Po zverejnení výzvy Ministerstva školstva SR vo februári 2010 na podávanie žiadostí o novú 

dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011, bola táto písomne 

oznámená na všetky súčasti fakulty s výzvou, aby potenciálny riešitelia na ňu reagovali. 

 

Na Referát zahraničných vzťahov a grantovej politiky na základe výzvy bolo oznámené 

podanie jednej žiadosti o grant na projekt VEGA a to Katedrou právnych dejín. Išlo však 

o projekt Trnavskej univerzity, pri ktorom sa na jeho riešení mala podieľať táto katedra 

a príslušná katedra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako spolupracujúce 

pracoviská. 

 

Vychádzajúc z rozpisu dotácií MŠVVaŠ SR na rok 2011, boli udelené finančné 

prostriedky len na pokračujúci projekt so začiatkom riešenia z roku 2009, ktorý na fakulte 

rieši tiež Katedra právnych dejín ( viď. predchádzajúca tabuľka). 
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Vo februári 2011 zverejnilo MŠVVaŠ SR výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové 

projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012, o ktorej boli informované všetky súčasti 

fakulty s tým, aby o podaní svojej žiadosti poskytli za účelom evidencie informáciu Referátu 

zahraničných vzťahov a grantovej politiky. 

 

O podaní žiadosti o dotáciu opätovne informovala len Katedra právnych dejín: 

 

Názov projektu: Formácia vedecko-kvalifikačných výstupov mladých právnych vedcov 

SR na medzinárodnej úrovni prostredníctvom participácie na tvorbe modelového 

bilingválneho (anglicko-slovenského) e -vedeckého časopisu HISTORIA ET THEORIA 

IURIS (HTI) 

Projekt č. 051 UK – 4/2012; uvedený projekt však neprešiel prvým kolom a nebol 

zaradený do hodnotiaceho procesu za účelom pridelenia požadovaných finančných 

prostriedkov. 

Katedra sa zároveň podieľala ako spolupracujúce pracovisko na projekte, na ktorý žiadosť 

o dotáciu podala Trnavská univerzita, ako riešiteľ projektu s názvom: Formácia 

podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, 

prameňov práva a právnych inštitútov 

Projekt č. 003TTU-4/2012 

(v čase písania správy, ešte neboli zverejnené výsledky o hodnotiacom procese).  

GRANTY UK 

Na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, 

vedeckých zamestnancov a doktorandov študujúcich v dennej forme, sú zamerané granty UK, 

ktoré sa udeľujú na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov vedeckých projektov. 

Z iniciatívy rektora UK podporenej Akademickým senátom UK aj Vedeckou radou UK sa 

udeľovali Granty Univerzity Komenského aj pre rok 2011, na základe podaných žiadostí. 

Informácia bola na fakulte poskytnutá všetkým mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom, 

zamestnaných na ustanovený pracovný čas a doktorandom v dennej forme štúdia (všetci do 

30 rokov). 

Mladí vedeckí pracovníci fakulty v roku 2011 podali celkom 26 žiadostí o grant UK, 

z toho bolo schválených 12 žiadostí.  
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Zoznam pridelených grantov UK 2011 na fakulte: 

 

Číslo žiadosti Meno žiadateľa Prídel bežných výdavkov v € 

 

1. UK/74/2011 Gábriš Tomáš 750,00 

2. UK/85/2011 Lamačka Juraj 1 430,00 

3. UK/96/2011 Blažek Radovan 750,00 

4. UK/99/2011 Baraník Kamil 900,00 

5. UK/307/2011 Vyhnánek Ján 750,00 

6. UK/330/2011 Vranková Eva 980,00 

7. UK/345/2011 Ružbársky Roman 1 350,00 

8. UK/350/2011 Kasinec Rudolf 1 280,00 

9. UK/393/2011 Magurová Hana 1 200,00 

10.UK/463/2011 Vačok Juraj 1 050,00 

11.UK/564/2011 Mravíková Katarína 1 050,00 

12.UK/585/2011 Mičátek Vladislav 740,00 

 

 

Pre porovnanie uvádzame, že na fakulte bolo riešených: 

v roku 2006: 5 grantov UK 

v roku 2007: 7 grantov UK 

v roku 2008: 6 grantov UK 

v roku 2009: 15 grantov UK (podaných žiadostí bolo 24) 

v roku 2010: 14 grantov UK (podaných žiadostí bolo 29) 

 

Z uvedeného vidieť nárast jednak počtu žiadostí o Grant UK, jednak počtu riešených 

grantových úloh, na ktoré boli pridelené finančné prostriedky. Cieľom fakulty je, aby sa všetci 

doktorandi I. a II. ročníka každý rok zapojili do riešenia týchto projektov. Z uvedeného 

dôvodu Referát zahraničných stykov a grantovej politiky v predstihu písomne informuje 

všetky katedry a ich doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov o možnosti 

podať žiadosť o grant UK a po zverejnení výzvy Rektorátu UK, opätovne písomne oznamuje 

všetky potrebné informácie týkajúce sa prijímania žiadostí na ďalší rozpočtový rok.  

Informácie boli v tomto smere oznámené aj v novembri 2011 v súvislosti so žiadosťami 

o pridelenie grantu na rozpočtový rok 2012. 

 



45 

GRANTY APVV 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v máji 2010 zverejnila výzvu na predkladanie 

žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy 

a techniky – VV 2010. O tejto výzve boli informované všetky katedry a súčasti fakulty s tým, 

aby jej venovali pozornosť a prerokovali možnosť podať žiadosť na riešenie projektu 

výskumu a vývoja. 

V stanovenom termíne podali žiadosť nasledovné štyri katedry fakulty: 

 Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

 Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

 Katedra právnych dejín 

 Katedra správneho a environmentálneho práva 

 

Dňa 28.01.2011 boli na webovej stránke APVV zverejnené zoznamy schválených 

a neschválených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov 

v jednotlivých odboroch vedy a techniky. Z podaných žiadostí uvedených katedier fakulty 

boli schválené dve žiadosti:  

a) Katedry právnych dejín 

 č. projektu: APVV-0607-10  

 názov projektu: „Kontinuita a diskontinuita práva na Slovensku v 20. storočí a jej 

vplyv na právny poriadok SR“  

 zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.  

 výška finančných prostriedkov: 235 190 € 

 

b) Katedry správneho a environmentálneho práva 

 č. projektu.: APVV- 0448-10 

 názov projektu: „Právna úprava správneho súdnictva v Slovenskej republike“  

 zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.  

 výška finančných prostriedkov: 221 177 €  

 

Uvedené dva projekty APVV majú začiatok riešenia projektu od 01.05.2011 s koncom 

riešenia projektu 31.10.2014.  
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Pre porovnanie uvádzame, že na fakulte bolo riešených : 

v roku 2008: 2 projekty APVV 

v roku 2009: 2 projekty APVV 

v roku 2010: 2 projekty APVV 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila v septembri 2011 verejnú výzvu na 

predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách 

odborov vedy a techniky - VV 2011, pričom dátum otvorenia bol 14.09.2011 a dátum 

uzavretia 14.11.2011. 

O verejnej výzve boli informovaní prodekani fakulty, vedúci katedier, pracovníci katedier 

a ostatné súčasti fakulty s požiadavkou, aby jej venovali dostatočnú pozornosť a katedry boli 

vyzvané, aby prerokovali možnosť podania žiadosti, o čom mali informovať aj referát 

zahraničných vzťahov a grantovej politiky. 

Na základe informácií z katedier, za fakultu boli podané 4 žiadostí o dotáciu na 

nasledovné projekty výskumu a vývoja so začiatkom riešenia 01.07.2012 a koncom riešenia 

31.12.2015: 

 

1. Katedra občianskeho práva 

 - číslo projektu: APVV -0296-11 

 - názov projektu: Efektívne dokazovanie ako spôsob zrýchlenia civilného konania 

 - požadované finančné prostriedky: 169 987 € 

 - zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

 

2. Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

 - číslo projektu: APVV-0620-11 

 - názov projektu: Trestná zodpovednosť právnických osôb 

 - požadované finančné prostriedky:245.000 € 

 - zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. 

 

3. Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva 

 číslo projektu: APVV -0100-11 

 názov projektu: Interakcia vedy finančného a hospodárskeho práva s ekonómiou 

v záujme 

 podpory trvalo udržateľného hospodárskeho rastu SR 
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 požadované finančné prostriedky: 231 926 € 

 zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

 

4. Katedra právnych dejín 

 číslo projektu: APVV -0692-11 

 názov projektu: Tradícia a zmena: právna prax a zákonné právo v Uhorskom 

kráľovstve ako experiment v práve a jeho použiteľnosť pri súčasných 

legislatívnych zmenách 

 požadované finančné prostriedky: 249 469 € 

 zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

 

Agentúra v súlade so zákonom prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí 

predložené žiadosti z hľadiska technických a formálnych podmienok a vyradí tie žiadosti, 

ktoré tieto podmienky nespĺňajú. Rozhodnutie o vyradení žiadosti oznámi písomným 

doručením žiadateľovi najneskôr 3 mesiace od predloženia žiadosti. Najneskôr 6 mesiacov od 

predloženia žiadosti písomným doručením oznámi žiadateľovi rozhodnutie o jeho žiadosti, 

pričom informuje aj o obsahu hodnotiacej správy a posudkov. 

Na internetovej stránke agentúry budú taktiež zverejnené (v roku 2012) informácie 

o všetkých žiadostiach a o poskytnutí finančných prostriedkov; v čase písania správy 

informácie ešte neboli zverejnené). 

2. ZAHRANIČNÉ GRANTY 

PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU E.MA  

Názov projektu: European Master´s Degree in Human Righst and Democratisation 

Inštitúcia, ktorá poskytla podporu: E.I.U.C. Centro Interuniver Sitario 

Zmluva o poskytnutí podpory bola podpísaná v roku 2007 a projekt sa začal riešiť v roku 

2008 a stále pokračuje. 

Č. projektu: Z- 07-104/001-00 

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

DIPLOMA IN AN INTRODUCTION TO ENGLISCH AND EUROPEAN UNION LAW 

V rámci zmluvnej spolupráci realizuje na fakulte prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

projekt s názvom: Diploma in an Introduction to Englisch and European Union Law 

(Cambridge). 
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Projekt sa realizuje od roku 2008 a stále sa v ňom pokračuje. 

LIEFELONG LEARNING PROGRAMME – JEAN MONNET PROGRAMME 

Názov projektu: Summer Schools José Antonio Jáuregui – South/ East Dialogue, 

Development and Democracy 

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. 

Projekt sa začal riešiť v roku 2009 a jeho ukončenie je v roku 2012. 

Celkový požadovaný počet finančných prostriedkov: 15 000 € 

Doposiaľ pridelené finančné prostriedky: 12.000 €- 

PROJEKT LLP, 

 ref. č. 200179-LLP-1-2011-1-CZ-AJM-RE - projekt Univerzity Palackého v Olomouci, na 

ktorom ako partner spolupracuje za našu fakultu doc. Kunová, CSc.; 

Názov projektu: Eastern Partnership and its prospects with a view of legal approximation, rule 

of law and human rights 

Začiatok riešenia projektu: 2011 

Koniec riešenia projektu: 2014 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Granty za rok 2011 

 

Druh projektu Názov projektu 

Zodpovedný riešiteľ 

Spoluriešitelia O
b

je
m

 p
o

sk
y

tn
u

tý
ch

 

fi
n

an
č.

 p
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k
o

v
 .
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k
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še

n
ia

 

p
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k
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U
k

o
n

če
n

ie
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ie
še

n
ia

 

p
ro
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k

tu
 

1 
E.MA , č. p. Z-07-

104/001-00 

European Master´s Degree in Human 

Righst and Democratisation 

doc. JUDr. Mária 

Patakyová, CSc. 

5
 5

0
0
 €

 

2
0

0
8
 

n
eu

rč
it

o
 

2 
zmluvná 

spolupráca 

Blc.Diploma in an Introduction to English 

and European Union Law (bývalý 

Cambridge) 

doc. JUDr. Mária 

Patakyová, CSc. 

9
 6

2
6
 €

 

2
0

0
8
 

n
eu

rč
it

o
 

3 APVV-0448-10 
Právna úprava správneho súdnictva 

v Slovenskej republike 

prof. JUDr. Marián 

Vrabko, CSc. 

2
2

1
.1

7
7

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
4
 

4 APVV-0607-10 

Kontinuita a diskontinuita práva na 

Slovensku v 20. storočí a jej vplyv na 

právny poriadok SR 

prof. JUDr. Jozef Beňa, 

CSc. 

2
3

5
.1

9
0

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
4
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Druh projektu Názov projektu 

Zodpovedný riešiteľ 

Spoluriešitelia O
b

je
m

 p
o

sk
y

tn
u

tý
ch

 

fi
n

an
č.

 p
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ri

ed
k
o

v
 .

 

Z
ač
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k
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še

n
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p
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k
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U
k

o
n
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n

ie
 r

ie
še

n
ia

 

p
ro
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k

tu
 

5 Grant UK 74/2011 
Prierezové právne disciplíny a 

opodstatnenosť tzv. športového práva 

JUDr. PhDr. Tomáš 

Gábriš, PhD., MA 

B
V

 7
5

0
 €

 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

6 Grant UK 85/2011 

Preukazovanie pôvodu majetku v 

intenciách súčasnej ústavnej a zákonnej 

úpravy 

Mgr. Juraj Lamačka 

B
V

 1
4

3
0

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

7 Grant UK 96/2011  Zbraň v slovenskom právnom poriadku 
JUDr. Radovan Blažek, 

PhD. 

B
V

 7
5

0
 €

 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

8 Grant UK 99/2011 
Tvorba práva v Slovenskej republike a jej 

problémy po vstupe do EÚ 
JUDr. Kamil Baraník 

B
V

 9
0

0
 €

 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

9 Grant UK 307/2011 
Analýza právnych aspektov pričlenenia 

Bratislavy k Československu v roku 1919 
Mgr. Ján Vyhnánek 

B
V

 7
5

0
 €

 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

10 Grant UK 330/2011 
Inštitút amnestie v právnom poriadku 

Slovenskej republiky 
Mgr. Eva Vranková 
B

V
 9

8
0

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

11 Grant UK 345/2011 
Imunita poslancov zákonodarného zboru v 

štátoch Višegrádskej štvorky 
Mgr. Roman Ružbársky 

B
V

 1
3

5
0

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

12 Grant UK 350/2011 
Aplikovateľnosť precedensu 

v podmienkach európskej právnej kultúry 
JUDr. Rudolf Kasinec 

B
V

 1
2

8
0

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

13 Grant UK 393/2011 
Ústavoprávne aspekty dovolania  

v občianskom súdnom konaní 
JUDr. Hana Magurová 

B
V

 1
2

0
0

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

14 Grant UK 463/2011 Účastník správneho konania 
JUDr. Juraj Vačok, 

PhD. 

B
V

 1
0

5
0

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
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Druh projektu Názov projektu 

Zodpovedný riešiteľ 

Spoluriešitelia O
b

je
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u
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ch
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k
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15 Grant UK 564/2011 
Formálne a materiálne nedostatky Ústavy 

Slovenskej republiky 

Mgr. Katarína 

Mravíková 

B
V

 1
0

5
0

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

16 Grant UK 585/2011 

Právne východiská koncepcie rozpočtových 

pravidiel v priestore EÚ v záujme 

zabezpečenia udržateľného hospodárskeho 

rastu a zamedzenia finančných kríz 

JUDr. Vladislav 

Mičátek 

B
V

 7
5

0
 €

 

2
0

1
1
 

2
0

1
1
 

17 VEGA 1/1130/11 

Ústavné inovácie v systéme deľby moci – 

potreby a alternatívy v Slovenskej 

republike 

doc. JUDr. Branislav 

Fridrich, PhD. 

B
V

 7
7

1
 €

 

2
0

1
1
 

2
0

1
3
 

18 VEGA 1/0895/11 

Právna a ekonomická dimenzia slobody 

jednotlivca v súčasnom európskom a 

medzinárodnom práve 

doc. JUDr. Vlasta 

Kunová, CSc. 

B
V

 2
0

7
2

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
3
 

19 VEGA 1/1081/11 

Doktrína prirodzeného práva v teórii a 

tvorbe práva, jej vývoj v konfrontácii 

s doktrínou základných ľudských práv 

doc. JUDr. Matúš 

Nemec, PhD. 

B
V

 4
4

8
3

 €
 

2
0

1
1
 

2
0

1
3
 

20 VEGA 2/0122/10 
Práva viažúce sa k auditívnej  

a audiovizuálnej vedeckej dokumentácii 

JUDr. Marek Števček, 

PhD. 

B
V

 7
2

4
 €

  

2
0

1
0
 

2
0

1
2
 

21 KEGA 3/7511/09 

Výskum kvality formácie a vedecko-

kvalifikačných výstupov mladých právnych 

vedcov SR prostredníctvom participácie na 

tvorbe modelového e-vedeckého časopisu 

(HISTORIA E prof. JUDr. Jozef Beňa, 

CSc.T THEORIA IURIS) 

prof. JUDr. Jozef Beňa, 

CSc. 

B
V

 9
4

2
6

 

€
7

0
8
9
 

2
0

0
9
 

2
0

1
1
 

22 

Lifelong Learning 

Programme - Jean 

Monnet 

Programme, Key 

Activity 1 

Summer Schools José Antonio Jáuregui - 

South/East Dialogue, Development and 

Democracy 

doc. JUDr. Vlasta 

Kunová, CSc. 

Spoluriešitelia 

1
5

.0
0
0

 €
 

ce
lk

.s
u

m
a 

2
0

0
9
 

2
0

1
2
 

23 

EK - LLP, ref.č. 

200179-LLP-1-

2011-1-CZ-AJM-

RE 

Eastern Partnership and its prospects with a 

view of legal approximation, rule of law 

and human rights 

doc.JUDr. Vlasta 

Kunová 

ako partner 

zodpovedného riešiteľa: 

Univerzita Palackého v 

Olomouci - doc. 

Nadežda Šišková   2
0

1
1
 

2
0

1
4
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D .  O B L A S Ť  M E D Z I N Á R O D N Ý C H  V Z Ť A H O V   

Na Právnickej fakulte UK v Bratislave umožnilo zavedenie troch oddelených stupňov 

vysokoškolského štúdia spolu s kreditovým systémom štúdia výraznejšie sa zapojiť do 

europeizácie vysokoškolského štúdia, napomôcť mobilite študentov a učiteľov vysokých škôl 

a podporovať tak vytváranie jednotného európskeho vysokoškolského priestoru. 

Priority a hlavné smery v oblasti medzinárodných vzťahov sa na fakulte v zásade 

nemenia. Právnická fakulta ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave sa snaží reagovať 

na vývoj v európskom vzdelávacom priestore najmä v tých oblastiach, kde to prináša 

prospech jej poslucháčom, pedagogickým a vedeckým pracovníkom. Medzinárodné kontakty 

rozvíja na základe bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. 

Pevnou súčasťou akademického života fakulty boli aj v roku 2011 programy, ktoré majú 

význam v procese europeizácie a internacionalizácie výučby práva, a to Program 

LLP/Erasmus, Cambridge Diploma in English and European Union Law, European Master 

Programme in Human Rights and Democratisation.  

V európskom kontexte fakulta v roku 2011 intenzívnejšie rozvíjala spoluprácu v rámci 

európskych mobilitných programov, ktoré umožňujú štúdium a prednáškový pobyt na 

partnerských zahraničných univerzitách.  

1. CUDZÍ JAZYK VO VÝUČBE NA FAKULTE 

V roku 2011 na fakulte naďalej prebiehala výučba výberových predmetov s vyučovacím 

jazykom anglickým, pričom výučby sa zúčastnili podľa svojho výberu aj zahraniční študenti, 

ktorí na Právnickej fakulte UK študovali v rámci Programu LLP/Erasmus. 

Išlo predovšetkým o predmety podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

vyučované v spolupráce s externými expertmi pre dané oblasti: Správa, riadenie a kontrola 

korporácií, Komparatívne súťažné právo, Negociácia, Priame zahraničné investície, Globálne 

režimy práva duševného vlastníctva, Medzinárodné zdaňovanie a Právo v globálnej 

spoločnosti. Okrem toho mali študenti možnosť navštevovať nasledovné predmety 

v anglickom jazyku: Právo EÚ, Medzinárodné právo súkromné, Medzinárodné právo verejné, 

Porovnávacie ústavné právo, Simulovaný súdny spor, Obchodné právo, Ochrana ľudských 

práv a slobôd v jurisdikcii Európskeho súdu pre ľudské práva, Právne dejiny Slovenska, 

Medzinárodné a európske pracovné právo, Obchodné zmluvy, Korporátne transakcie, Úvod 

do slovenského trestného práva, Medzinárodné trestné právo, Konzulárne a diplomatické 

právo a Správne súdnictvo. 

Jazyk nemecký je ako vyučovací jazyk zavedený vo výberových predmetoch Základy 

rakúskeho súkromného práva I. a II., pri ktorých sa kladie dôraz predovšetkým na obchodné 
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právo. Výučbu zabezpečuje Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva. 

Garantkou programu je prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc..  

Jazyk francúzsky bol zaradený ako vyučovací jazyk spolu s predmetom Ústavný systém 

Francúzskej republiky. 

2. LIFELONG LEARNING PROGRAM /ERASMUS – PROGRAM LLP/ERASMUS 

Program LLP/Erasmus je program Európskej únie na podporu projektov v oblasti 

vzdelávania a vedy. Na základe jeho podprogramu Erasmus, ktorý je zameraný na oblasť 

vysokoškolského vzdelávania, dostávajú univerzity od Európskej komisie, ako výkonného 

orgánu EÚ, finančnú podporu na svoje aktivity o európskej spolupráci.  

V rámci tohto programu sa na fakulte v roku 2011 naďalej intenzívne venovala pozornosť 

študentskej a učiteľskej mobilite, uskutočňovanej na základe bilaterálnych zmlúv. Počet 

bilaterálnych zmlúv sa oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil. Fakulta rozšírila svoje 

kontakty uzavretím nových bilaterálnych zmlúv s univerzitami v Estónsku, Lotyšsku, 

Chorvátsku, Taliansku, Rumunsku. Uzatvorila sa nová zmluva s Masarykovou univerzitou 

v Brne, týkajúca sa však len učiteľskej mobility. Obnovila sa platnosť zmluvy s univerzitou 

v Gente, Belgicko. Bol podaný návrh na uzatvorenie zmluvy s univerzitouv Bazileji, ale náš 

návrh nebol akceptovaný. 

V roku 2011 bol počet uzatvorených a platných bilaterálnych zmlúv v rámci Programu 

LLP/Erasmus pre študentskú a učiteľskú mobilitu 53 so zahraničnými univerzitami.  

 

Zoznam univerzít: 

 

Belgicko 

1. Universiteit Gent (Erasmus ID code: B GENT01; 2 miesta) 

Česká republika 

2. Západočeská univerzita v Plzni (Erasmus ID code: CZ PLZEN01; 3 miesta) 

3. Masarykova univerzita, Brno (Erasmus ID Code: CZ BRNO05; 2 miesta ) – len pre 

mobilitu učiteľa 
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Dánsko 

4. University of Copenhagen (Erasmus ID code: DK KOPENHA01; 3 miesta) 

(BZ s UNI je síce stále platná, ale vysielanie študentov je na žiadosť zahraničnej UNI dočasne 

pozastavené) 

Estónsko 

5. University of Tartu, (Erasmus ID code: EE TARTU02; 2 miesta) 

Fínsko 

6. University of Helsinky (Erasmus ID code: SF HELSINKY01; 3 miesta) 

Francúzsko 

7. Université Paul Verlaine – Metz (Erasmus ID code: F METZ01; 2 miesta) 

8. Université René Descartes - Paris 5 (Erasmus ID code: F PARIS005; 2 miesta) 

9. Université Robert Schumann, Strasbourg (Erasmus ID code: F STRASBO03; 1 miesto) 

10. Université des Sciences Sociales, Toulouse (Erasmus ID code: F TOULOUS01; 2 miesta) 

11. Université de Lille II (Erasmus ID code: F LILLE02; 2 miesta) 

12. Université Paris X Nanterre (Erasmus ID code: F PARIS010; 2 miesta) 

13. Université Paris 13 (Erasmus ID code: F PARIS013; 2 miesta) 

14. Université de Bourgogne (Erasmus ID code: F DIJON01; 2 miesta) 

Holandsko 

15. Erasmus University Rotterdam (Erasmus ID code: NL ROTTERD01; 2 miesta) 

Chortvátsko 

16. University of Zagreb (Erasmus ID code: HR ZAGREB01; 2 miesta ) 

Island 

17. University of Iceland, Reykjavik (Erasmus ID code: IS REYKJAV01; 2 miesta) 

Litva 

18. Mykolas Romeris University, Vilnius (Erasmus ID code: LT VILNIUS06; 2 miesta) 
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Lotyšsko 

19. University of Latvia, Riga (Erasmus ID code: LV RIGA01; 2 miesta ) 

Maďarsko 

20. Eötvös Loránd University Budapest (Erasmus ID code: HU BUDAPES01; 2 miesta) 

Nemecko 

21. Martin – Luther - Universität Halle – Wittenberg (Erasmus ID code: D HALLE01; 2 

miesta) 

22. Universität Hannover (Erasmus ID code: D HANNOVE01; 2 miesta) 

23. Universität des Saarlandes, Saarbrucken (Erasmus ID code: D SAARBRU01; 2 miesta) 

24. Universität Regensburg (Erasmus ID code: D REGENSB01; 2 miesta) 

25. Universität zu Köln (Erasmus ID code: KOLN01; 2 miesta) 

Nórsko 

26. University of Bergen (Erasmus ID code: N BERGEN01; 2 miesta) 

Poľsko 

27. University of Warsaw (Erasmus ID code: PL WARSZAW01; 5 miest) 

28. Katolicki uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin (Erasmus ID code: PL LUBLIN02; 

4 miesta) 

29. Humanitas University Sosnowiec (Erasmus ID code: PL SOSNOWI01; 2 miesta) 

30. University of Lodz (Erasmus ID code: PL LODZ01; 4 miesta) 

31. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Erasmus ID code: PL RZESZOW02; 2 miesta) 

32. University of Warmia and Mazury, Olsztyn (Erasmus ID code : PL OLSZTYN01; 2 

miesta) 

Portugalsko 

33. Universidade Nova de Lisboa (Erasmus ID code: P LISBOA03; 3 miesta) 

34. Universidade de Lisboa (Erasmus ID code: P LISBOA02; 2 miesta) 
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Rakúsko 

35. Leopold – Franzens - Universität Innsbruck (Erasmus ID code: A INNSBRU01; 2 

miesta) 

36. Universität Salzburg (Erasmus ID code: A SALZBUR01; 2 miesta) 

37. Universität Wien (Erasmus ID code: A WIEN01; 3 miesta) 

Rumunsko 

38. Universitatea "Ovidius" Constanta (Erasmus ID code: RO CONSTAN02) 

39. Romanian American University, Bucurest (Erasmus ID code: RO BUCURES18; 2 

miesta) 

40. University of Bucharest (Erasmus ID code: RO BUCURES09; 2 miesta) 

Slovinsko 

41. University of Ljubljana (Erasmus ID code: SI LJUBLJA01; 3 miesta) 

Španielsko 

42. Universidad de Salamanca (Erasmus ID code: E SALAMAN02; 2 miesta) 

43. Universidad de Santiago de Compostela (Erasmus ID code: E SANTIAG01; 2 miesta) 

44. Universitat de Valencia (Erasmus ID code: E VALENCI01; 2 miesta) 

Švédsko 

45. Lund University (Erasmus ID code: S LUND01; 2 miesta) 

46. Stockholms universitet (Erasmus ID code: S STOCKHO01; 2 miesta) 

Taliansko 

47. CIRSFID - Universita di Bologna (Erasmus ID code: I BOLOGNA01; 2 miesta) 

48. Universita degli Studi di Firenze (Erasmus ID code: I FIRENZE01; 2 miesta) 

49. Universita degli Studi di Perugia (Erasmus ID code: I PERUGIA01; 2 miesta) 

50. Universita degli Studi di Milano – Bicocca (Erasmus ID code: I MILANO16; 2 miesta) 

51. Universita degli Studi di Teramo (Erasmus ID code: I TERAMO01; 1 miesto) 

Turecko 
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52. T. C. YEDITEPE University (Erasmus ID code: TR ISTANBU21; 2 miesta) 

Veľká Británia 

53. University of East Anglia, Norwich (Erasmus ID code: UK NORWICH01; 2 miesta) 

Právnická fakulta je zaradená do LLP/Erasmus Law Network Univerzity 

v Rotterdame, v rámci ktorej sa presadzuje užšia kooperácia právnických fakúlt pri vysielaní 

a prijímaní študentov a učiteľov a pri odstraňovaní problémov a nedostatkov s tým spojených. 

Rotterdam Law Network je sieť 30 európskych právnických fakúlt z členských, ako aj 

nečlenských štátov Európskej únie, ktorá bola založená v roku 1995 s cieľom podporovať 

a prehlbovať spoluprácu v oblasti mobility v rámci programu Erasmus. Každoročne niektorá 

z členských fakúlt organizuje stretnutie koordinátorov programu Erasmus, na ktorej sa 

prerokúva rozsah a úroveň spolupráce v budúcom plánovanom období, najmä ako už bolo 

spomenuté v oblasti študentských a učiteľských mobilít. Taktiež aj otázky týkajúce sa 

európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) a jeho uplatňovanie na 

jednotlivých právnických fakultách. 

V roku 2011 bolo hostiteľskou krajinou výročného stretnutia fakultných koordinátorov 

Programu LLP/Erasmus Turecko, T.C. Yeditepe University. Za fakultu sa ho v dňoch 

od 19.05. do 22.05.2011 zúčastnila prodekanka JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD. a pani prof. 

JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

a) ŠTUDENTSKÁ MOBILITA – ŠTÚDIUM / STUDENT MOBILITY FOR STUDY (SMS)  

Študenti fakulty – študentská mobilita na zahraničných univerzitách 

Na mobilitu študenta – štúdium v rámci Programu LLP/Erasmus na akademický rok 

2011/2012 bolo podaných spolu 70 prihlášok, v ktorých študenti museli uviesť jazyk, 

v ktorom chcú študovať na partnerskej zahraničnej univerzite. Výberové konanie sa na fakulte 

uskutočnilo v priebehu mesiaca február a marec 2011 na základe vopred stanovených 

výberových kritérií schválených vo vedení fakulty. Celkový počet vybraných študentov na 

mobilitu bol 48 (z toho boli dvaja doktorandi) a boli stanovení dvaja náhradníci a jeden 

študent na nulový grant - spolu 51 študentov. Z uvedeného počtu bolo nominovaných na 

štúdium na zahraničných univerzitách v anglickom jazyku 34 študentov, vo francúzskom 

jazyku 2 študenti, v nemeckom jazyku 10 študentov a v španielskom jazyku 2 študenti; dvaja 

náhradníci a študent na nulový grant boli nominovaný na štúdium v anglickom jazyku. 
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Skutočný počet študentov, ktorí vycestovali na študijný pobyt v akademickom roku 

2011/2012 bol však 46 (pretože bolo stornovaných 5 zahraničných pobytov z osobných 

a zdravotných dôvodov ), z toho: 

 v zimnom semestri: 21 študentov 

 v letnom semestri : 25 študentov 

 

Pre porovnanie: 

 v akademickom roku 2007/2008 sa zúčastnilo študentskej mobility 26 študentov, 

z toho v zimnom semestri (kalendárny rok 2007) 20 študentov a v letnom semestri 

(kalendárny rok 2008) 6 študentov; mobility sa v tomto akademickom roku 

nezúčastnil žiadny doktorand 

 v akademickom roku 2008/2009 sa zúčastnilo študentskej mobility 28 študentov, 

z toho v zimnom semestri (kalendárny rok 2008) 10 študentov a v letnom semestri 

(kalendárny rok 2009) 18 študentov; mobility sa v tomto akademickom roku 

nezúčastnil žiadny doktorand 

 v akademickom roku 2009/2010 sa zúčastnilo študentskej mobility 36 študentov, 

z toho v zimnom semestri (kalendárny rok 2009) 12 študentov a v letnom semestri 

(kalendárny rok 2010) 24 študentov; mobility sa v tomto akademickom roku zúčastnili 

dvaja doktorandi 

 v akademickom roku 2010/2011 sa zúčastnilo študentskej mobility 47 študentov, 

z toho v zimnom semestri (kalendárny rok 2010) 27 študentov a v letnom semestri 

(kalendárny rok 2011) 20 študentov; mobility sa v tomto akademickom roku zúčastnili 

dvaja doktorandi 

 

Právnická fakulta UK v Bratislave by mohla vysielať na základe výberového konania na 

študijný pobyt na partnerské zahraničné univerzity aj viac študentov, ich počet je však 

limitovaný pridelenými finančnými prostriedkami, pričom výška mesačného grantu na 

štúdium je rozdielna a závisí od krajiny, kde sa štúdium uskutočňuje. 
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Tabuľka č. 18 Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov 

 vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity 

Akademický rok Zimný semester Letný semester Spolu 

2007/2008 20 6 26 

2008/2009 10 18 28 

2009/2010 12 24 36 

2010/2011  27 20 47 

2011/2012 21 25 46 

 

Graf č. 18 Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov 
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Tabuľka č. 19 Mobilita študenta – štúdium podľa kalendárnych rokov 

 vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity  

Kalendárny rok Počet vyslaných študentov za 

PraF UK 

Spolu 

2007 LS ak. roka 2006/07 

 ZS ak. roka 2007/08 

3 

20 

 

23 

2008 LS ak. roka 2007/08 

 ZS ak. roka 2008/09 

6 

10 

 

16 

2009 LS ak. roka 2008/09 

 ZS ak. roka 2009/10 

18 

12 

 

30 

2010 LS ak. roka 2009/10 

 ZS ak. roka 2010/11  

24 

27 

 

51 

2011 LS ak.roka 2010/11 

 ZS ak.roka 2011/12 

20 

21 

 

41 
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Graf č. 19 Mobilita študenta – štúdium podľa kalendárnych rokov 
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Zahraniční študenti študujúci na fakulte 

 V akademickom roku 2011/2012 tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch bola pozornosť 

venovaná aj prijatiu čo najväčšieho počtu zahraničných študentov na štúdium na fakultu. Boli 

akceptované všetky nominácie študentov zo zahraničných partnerských univerzít, s ktorými 

má fakulta podpísané bilaterálne dohody. V zimnom semestri nastúpilo na štúdium 

7 študentov a v letnom semestri 8 študentov ( ku ktorým sa pripojili ešte traja študenti zo ZS, 

ktorí pokračovali v štúdiu). 

 

Pre porovnanie:  

V zimnom semestri akademického roka 2010/2011 nastúpilo na štúdium 13 študentov 

a v letnom semestri 6 študentov (ku ktorým sa zaradili ešte 6 študenti zo ZS, ktorí pokračovali 

v štúdiu). 

V akademickom roku 2009/2010 v zimnom semestri študovalo na Právnickej fakulte 

v rámci mobility študenta 11 zahraničných študentov, v letnom semestri 6 študentov (okrem 

týchto študovalo ešte 6 študentov, ktorí pokračovali v štúdiu zo ZS).  
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Tabuľka č. 20 Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov  

 prijatí zahraniční študenti na PraF UK 

Akademický rok Počet zahraničných študentov 

(prijatí študenti) 

2007/2008 10 

2008/2009 18 

2009/2010 17 

2010/2011 19 

2011/2012 15 

 

Graf č. 20 
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b) UČITEĽSKÁ MOBILITA / STAFF MOBILITY FOR TEACHING ASSIGNMENTS (STA) 

 

Vyslaní učitelia fakulty 

Na základe bilaterálnych zmlúv, ktoré má fakulta uzatvorené v Rámci Programu 

LLP/Erasmus sa uskutočňuje aj recipročná výmena učiteľov (učiteľská mobilita). Učiteľská 

mobilita sa uskutočňuje v rámci akademického roka a spočíva najmä v prednáškovej činnosti. 

Počet podaných prihlášok pedagógov fakulty na učiteľskú mobilitu na akademický rok 

2010/2011 bol 5, pričom jedna mobilita bola stornovaná a dva plánované pobyty boli 

nakoniec realizované v rámci mobility administratívnych zamestnancov. Učiteľskú mobilitu 

v tomto akademickom roku absolvovali traja pedagógovia, z toho dva pobyty boli realizované 

v Poľsku na univerzite v Olsztyne koncom mája a začiatkom júna 2011 (v LS) jeden pobyt 

v Litve na univerzite vo Vilniuse v novembri 2010 (v ZS ).  
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Na základe výzvy z mája 2011 boli na akademický rok 2011/2012 podané 4 prihlášky na 

učiteľskú mobilitu, z toho dve prihlášky na univerzitu v Helsinkách, jedna na univerzitu 

v Lisabone a jedna na univerzitu v Reykjaviku.  

Doposiaľ boli realizované dve pracovné cesty našich pedagógov na prelome februára 

a marca 2012 ( na UNI v Helsinkách ), ďalšie dve by sa mali uskutočniť v najbližších 

mesiacoch. 

 

Tabuľka č. 21 Učiteľská mobilita podľa akademických rokov 

 vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity 

Akademický rok Počet podaných prihlášok Počet zrealizovaných mobilít 

2008/2009 0 0 

2009/2010 5 3 

2010/2011 5 3 

2011/2012 4 2 (do času písania správy) 

2 ( sa budú ešte realizovať) 

 

Graf. č. 21 Učiteľská mobilita podľa akademických rokov 

 vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany pedagógov fakulty pretrváva malý záujem 

vycestovať na mobilitu s cieľom vyučovať, Referát zahraničných vzťahov a grantovej politiky 

fakulty informoval viackrát všetkých pedagógov o možnosti zúčastniť sa učiteľskej mobility 

a odporúčal potenciálnym záujemcom o vycestovanie na partnerské zahraničné univerzity, 

aby si ešte pred podaním výzvy z Rektorátu UK na podávanie prihlášok na učiteľskú 

mobilitu, naplánovali svoj prednáškový pobyt, kontaktovali zahraničnú univerzitu, dohodli si 

predbežný termín a požiadali o zaslanie akceptačného listu z prijímajúcej inštitúcie.  
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Zahraniční hostia fakulty v rámci učiteľskej mobility: 

V akademickom roku 2010/2011 pôsobil na fakulte v zimnom semestri zahraničný hosť - 

prof. Dr. Eglé Bilevičiuté z Mykolas Romeris Univerzity, Vilnius, ktorého prijala v októbri 

2010 (ZS) Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Ďalším zahraničným 

hosťom prednášajúcim na fakulte bol z Právnickej fakulty univerzity v Plzni, ktorý bol vo 

februári 2011 (LS) prijatý na Katedru medzinárodného práva a európskeho práva.  

Záujem uskutočniť výučbu na fakulte v akademickom roku 2011/2012 avizovali dvaja 

zahraniční hostia v LS, obaja z univerzity Lublin, Poľsko (svoj pobyt doposiaľ 

nezrealizovali). 

Pre porovnanie: 

V akademickom roku 2009/2010 avizovali záujem prednášať na fakulte učitelia z Poľska, 

Fakulta of Law, Universita of Warma and Mazury in Olsztyn. Ich mobilita bola zo strany 

fakulty akceptovaná s tým, že Jan Piszczek, PhD a Magdalena Zielinska, M.A., budú prijatí 

na Katedru teórie práva a sociálnych vied. Ich mobilita sa však nakoniec nezrealizovala z ich 

strany. 

V apríli 2010 (akademický rok 2009/2010) bol prijatý zahraničný hosť v rámci učiteľskej 

mobility na Katedru ústavného práva a to z Právnickej fakulty Univerzity v Ljubljani, 

Slovinsko, doc. Dr. Saša Zagorc. 

Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva prijala v máji 2010 hosťa – Mr. 

Youssef Guenzoui - z univerzity Paríž 13, Francúzsko, ktorý na fakulte zrealizoval výučbu. 

V akademickom roku 2008/2009 fakulta prijala v dňoch od 21. 04. 2009 do 24. 04. 2009 

jedného zahraničného hosťa – associated professor Dalia Vasariene z Mikolas Romeris 

University, Litva, na Katedru občianskeho práva.  

 

 

Tabuľka č. 22 Učiteľská mobilita podľa akademických rokov 

 prijatí zahraniční učitelia na fakultu 

Akademický rok Počet zahraničníučitelia 

2008/2009 1 

2009/2010 1 

2010/2011 2 

2011/2012 2(doposiaľ ešte nezrealizovali pobyt ) 
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Graf. č. 22 Učiteľská mobilita podľa akademických rokov 
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c)  MOBILITA OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV / STAFF MOBILITY FOR TRAINING (STT) 

Táto mobilita sa týka predovšetkým administratívnych zamestnancov a uskutočňuje sa 

medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou na základe bilaterálnych dohôd a je možné ju 

absolvovať v rámci akademického roka, v zásade od začiatku októbra aktuálneho 

kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlásiť sa na tento typ 

mobility v rámci Programu LLP/Erasmus je možné na základe zverejnenej výzvy OMV RUK 

prostredníctvom fakultného koordinátora. 

V akademickom roku 2010/2011 sa tejto mobility zúčastnili dvaja zamestnanci fakulty, 

v máji 2011 na T.C.Yeditepe University, Istanbul, Turecko, za účelom účasti na Rotterdam 

Law Network Meeting, kde sa prerokúvali otázky financovania a organizácie Programu 

LLP/Erasmus. 

Prihlášku si podali aj dve pracovníčky knižnice, ktoré mali záujem vycestovať na 

Université Paris Descartes, Francúzsko. Mobilita sa nerealizovala, pretože zahraničná 

univerzita má svoju knižnicu mimo budovy univerzity a tam by sa našim pracovníkom nemal 

kto venovať. 

Fakulta v tomto akademickom roku v rámci tejto mobility neprijala žiadneho 

zahraničného hosťa. 
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Pre porovnanie:  

V akademickom roku 2009/2010 sa tejto mobility zúčastnil jeden zamestnanec fakulty 

v apríli 2010 na Universidade de Lisboa, Portugalsko, taktiež za účelom účasti na Rotterdam 

Law Network Meeting.  

Knižnica fakulty prijala koncom apríla zahraničného hosťa z University of Warsaw, 

Poľsko. 

3. KRÁTKODOBÉ VÝMENNÉ POBYTY 

Krátkodobé výmenné pobyty pedagogických a vedeckých zamestnancov UK na 

partnerských zahraničných univerzitách sa realizujú v príslušnom kalendárnom roku na 

základe bilaterálnych zmlúv, ktoré má Univerzita Komenského v Bratislave podpísaných cca 

53 a sú finančne kryté z rozpočtových prostriedkov UK. Realizácia pobytu je vždy viazaná na 

daný kalendárny rok, nie je prenosná na nasledujúci kalendárny rok a nie je prenosná na inú 

osobu. V zásade nie je kombinovateľná s iným typom zahraničnej cesty (účasť na konferencii, 

mobility v rámci Programu LLP/Erasmus, mobilita v rámci grantov a podobne. 

Na základe výzvy záujemcovia vyplnia formuláre prihlášok, ktoré sa za fakultu 

predkladajú na OMV RUK, kde sa následne uskutočňuje výber kandidátov. 

Pedagogickí a vedeckí pracovníci si na kalendárny rok 2011 na základe výzvy podali 

prihlášky na krátkodobé družobné pobyty na zahraničných univerzitách v počte 5, ktoré sa 

následne schvaľovali na OMV RUK:  

 počet podaných prihlášok na burzu bilaterálnych pobytov na rok 2011: 5 

 počet schválených pobytov na rok 2011: 4 

 počet zrealizovaných pobytov v roku 2011: 4 

 počet neschválených pobytov v roku 2011: 1 

Pracovné cesty pedagógov, ktoré boli schválené na OMV RUK, boli aj zrealizované 

v priebehu kalendárneho roka 2011 a to na univerzitách: 

 2 na New York University, USA  

 1 na Shizuoka University, Japonsko 

 1 na Lomonosov Moscow State University, Moskva  

 

Pre porovnanie: 

V roku 2010 bolo si na krátkodobé pracovné cesty na zahraničné partnerské univerzity 

podaných 8 prihlášok:  

−  počet podaných prihlášok na burzu bilaterálnych pobytov na rok 2010 osem, 

−  počet schválených pobytov na rok 2010 päť, 
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−  počet zrealizovaných pobytov v roku 2010 päť, 

−  počet neschválených pobytov v roku 2010 tri. 

(dve prihlášky pedagógov boli vyradené, jedna prihláška nebola schválená, nakoľko sa 

jednalo o doktorandku, ktorá môže vycestovať v rámci učiteľskej mobility). 

V roku 2009 bolo na burzu bilaterálnych pobytov – krátkodobých pobytov podaných 

taktiež 8 prihlášok: 

−  počet podaných prihlášok na 2009: 8 

−  počet schválených pobytov na rok 2009: 7  

−  počet vyradených prihlášok v roku 2009 1 

 (prihláška bola na univerzitu, s ktorou nebola obnovená bilaterálna zmluva)  

  

− počet zrealizovaných pobytov v roku 2009 5 

 ( nakoľko pri dvoch pobytoch nastali komplikácie zo strany zahraničnej univerzity) 

 V roku 2008 bol:  

− počet podaných prihlášok na burzu bilaterálnych pobytov na rok 2008: 10 

−  počet schválených pobytov na rok 2008: 8 

−  počet vyradených prihlášok v roku 2008: 2 

 (jedna prihláška bola na univerzitu, ktorá nefigurovala v pláne spolupráce; 

druhá prihláška bola vyradená z dôvodu, že bol prihlásený bol doktorand) 

− skutočný počet zrealizovaných pobytov v roku 2008: 3  

 

Tabuľka č. 23 Krátkodobé pobyty 

 vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity 

Kalendárny rok Počet zrealizovaných pobytov – vyslaní učitelia 

2006 5 

2007 3 

2008 3 

2009 5 

2010 5 

2011 4 
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Graf č. 23  Krátkodobé pobyty 
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Krátkodobé pobyty zahraničných hostí na fakulte:  

V kalendárnom roku 2011 boli zrealizované dva krátkodobé pobyty zahraničných 

pedagógov na fakulte: 

 meno a priezvisko hosťa: doc. JUDr. Alena Macková, PhD 

 zahraničná univerzita: Karlova univerzita, Právnická fakulta, Praha 

 prijímajúca katedra: Katedra občianskeho práva 

 termín pobytu: 04.09.2011 do 09.09.2011 

 

 meno a priezvisko hosťa: JUDr. Eva Večerková, PhD. 

 zahraničná univerzita: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

 prijímajúca katedra: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva 

 termín pobytu: 28.11.2011 do 01.12.2011 

 

Pre porovnanie: 

V roku 2010 akceptovaný pobyt zahraničného hosťa JUDr. Stanislava Kadečku, PhD. 

z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity Brno, ktorý bol prijatý na Katedru správneho 

a environmentálneho práva dňoch 30.112010 do 3.12.2010. 

V roku 2009 boli na fakulte akceptované a schválené pracovné programy 3 zahraničných 

hostí, ktorí mali pôsobiť na Katedre správneho a environmentálneho práva, na Katedre 
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trestného práva, kriminológie a kriminalistiky a na Katedre ústavného práva. Zahraniční 

hostia, ktorí požiadali o pracovný pobyt na fakulte, tento do konca kalendárneho roku 2009 

nezrealizovali z osobných a pracovných dôvodov.  

 

Tabuľka č. 24 Krátkodobé pobyty  

 prijatí učitelia na PraF UK zo zahraničných univerzít 

Rok prijatí učitelia 

2006 3 

2007 3 

2008 1 

2009 0 

2010 1 

2011 2 

 

Graf. č. 24 Krátkodobé pobyty  
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4. ZÁKLADY RAKÚSKEHO SÚKROMNÉHO PRÁVA 

Predmet v nemeckom jazyku Základy rakúskeho súkromného práva je projekt realizovaný 

medzi Výskumným inštitútom pre právo strednej a východnej Európy na Hospodárskej 

univerzite vo Viedni a PraF UK v Bratislave. Projekt (so začiatkom v roku 2004) úspešne 

pokračoval aj v roku 2011. Vedúcou projektu na fakulte bola prof. JUDr. Mária 

Patakyová, CSc., ktorá bola aj garantkou výberového predmetu, výučbu ktorého 

zabezpečovala Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva. 

Výberový predmet s vyučovacím jazykom nemeckým bol orientovaný na rakúske 

súkromné právo s ťažiskom v oblasti obchodného a európskeho práva. Študentom prednášali 
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profesori z Ekonomickej univerzity vo Viedni, Inštitútu pre Hospodárske právo štátov 

strednej a východnej Európy (FOWI) a Universität Wien. Pravidelné semináre v rozsahu 

6 vyučovacích hodín týždenne prebiehali na fakulte v piatok v blokoch, pričom študenti boli 

priebežne hodnotení na základe písomného testu po skončení každého bloku (spolu 

absolvovali za 2 semestre 7 blokov a 7 skúšok). Po skončení výučby prebehlo záverečné 

hodnotenie. V roku 2011 sa výučby výberového predmetu Základy rakúskeho súkromného 

práva zúčastnilo 21 študentov fakulty. 

Cieľom výberového predmetu bolo oboznámiť študentov so základnými inštitútmi 

rakúskeho súkromného práva s dôrazom na obchodno-právne inštitúty, oboznámiť ich so 

spôsobmi transpozície relevantných právnych inštitútov európskeho práva do rakúskeho práva 

a zdokonaliť u študentov právnu terminológiu v nemeckom jazyku. Pravidelné semináre 

zároveň poskytovali priestor a možnosti pre nadviazanie a prehlbovanie vzťahov pedagógov 

našej fakulty s pedagógmi a kolegami z Inštitútu pre Hospodárske právo štátov strednej 

a východnej Európy.  

Zúčastniť sa výučby mohli študentky a študenti od 2. ročníka (aj tí študenti, ktorí v LS 

štúdium ukončia), doktorandky a doktorandi. Prednášky viedli asistenti a profesori 

z rakúskych univerzít a ľudia z praxe v Rakúsku (napr. advokáti, sudcovia). Predmet bol 

vyučovaný výlučne v nemeckom jazyku a to väčšinou osobami, pre ktorých je nemecký jazyk 

materinským jazykom, preto bola výučba pre študentov obzvlášť prínosná aj z jazykovej 

stránky. 

 

5. ZAHRANIČNÉ NÁVŠTEVY  

V priebehu roka 2011 boli na fakultu prijatí nasledovní zahraniční hostia: 

univ. prof. Dr. Gerhard Hafner 

- štát: Rakúsko 

- prijímajúci útvar: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

- termín prijatia: 20.01.2011 

- účel pobytu: prezentácia spojená s prednáškou pre študentov  

J.E. pán Alexander Ben –Zvi 

- štát: Izrael 

- prijímajúci útvar: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

- termín prijatia: 13.04.2011 

- účel pobytu: prednáška pre študentov  

Delegácia ukrajinských pedagógov z Ľvovskej štátnej univerzity Ivana Franka  

- stretnutie s dekanom a prodekanmi fakulty dňa 13.04. 2011 za účelom 

prerokovania možností vzájomnej spolupráce 
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Ali Amir, z Itránskeho veľvyslanectva, profesor medzinárodného práva 

- stretnutie s s prodekankou Tobiášovou za účelom akademickej spolupráce 

s Univerzitou v Danghane 

prof.Leonid Komziuk, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity T.Š. Kyjev  

- stretnutie s dekanom fakulty za účelom nadviazania vzájomnej spolupráce  

prof. Miroslav Vitez, z Univerzity v Novom Sade, Právnická fakulta 

- stretnutie s vedením fakulty za účelom nadviazania vzájomnej spolupráce medzi 

fakultami 

Delegácia sudcov z Brazílie 

- 28.09.2011 navštívila fakultu delegácia sudcov z Brazílskej federatívnej republiky 

v rámci ich študijného pobytu na Justičnej akadémii SR, zameraného hlavne na 

slovenský súdny a politický systém 

-  delegácia prišla v sprievode honorárneho konzula SR v Recife, Dr. Joao 

Alixandre Neta a riaditeľa Justičnej akadémie SR, JUDr. Petra Hultu 

- delegáciu prijal dekan fakultu s ostatnými členmi vedenia fakulty 

Ekaterina Marmilova 

- štipendistka MŠ SR 

- štát: Ruská federácia 

- prijímajúci útvar: Referát zahraničných vzťahov, Katedra ústavného práva,  

- termín prijatia: 01.09.2010 – 30. 6. 2011. 

- účel pobytu: študijný pobyt 

 

Zástupcovia Právnickej fakulty University of Warmia and Mazuryv Olsztyne, Poľsko - 

prof. Bronislav Sitek - dňa 19.10.2011 sa uskutočnilo rokovanie s vedením našej fakulty  

Dekan právnickej fakulty Eotvos Loránd University Budapest - dňa 19. 10.2011 bolo 

uskutočnené rokovanie s prodekankou Tobiášovou 

Za účelom vykonania výskumu a vedeckého pobytu boli na fakultu akceptovaní 

nasledovní štipendisti na akademický rok 2011/2012: 

Nina Shurupava - doktorandka z Právnickej fakulty, Belarusian State University in Minsk, 

Belarus, na Katedru ústavného práva  

Homonay Vasyľ Vasyľovič – docent Katedry ústavného práva a porovnávacej právnej 

vedy Užhorodskej národnej univerzity, Ukrajina, na Katedru ústavného práva 

Elena Markova – z Právnickej fakulty Moscow State University, Rusko 

- doposiaľ svoje pobyty na fakulte nezrealizovali 

6. ZAHRANIČNÉ CESTY  

- JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD., účasť na IV. ročníku stretnutia dekanov 

a prodekanov právnických fakúlt v Bukurešti, Rumunsko, v termíne od 
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5.5 do 7.5. 2011, kde sa riešili možnosti spolupráce v oblasti mobility učiteľov 

a študentov 

-  dekan fakulty, prodekani JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD. a JUDr. Ľubomír 

Čunderlík, PhD., sa dňa 07.10.2011 zúčastnili rokovania na Eotvos Loránd 

University, Právnickej fakulty, Budapešť za účelom nadviazania spolupráce; bol 

iniciovaný návrh zmluvy o spolupráci, ktorá bola následne aj podpísaná), 

- prodekan fakulty JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a riaditeľka ÚMV doc. JUDr. Vlasta 

Kunová uskutočnili pracovnú cestu do Holandska v dňoch 02.11. do 04.11.2011 za 

účelom nadviazania užšej spolupráce s Právnickou fakultou Uuiversity 

v Rotterdame. 

- JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD. uskutočnila v dňoch 14.12.2011 do 16.12.2011 

pracovnú cestu na univerzitu MRU- Vilnius, Litva, kde sa konalo organizačné 

stretnutie koordinátorov v rámci Programu Erasmus Mundus 

 

7. BRITISH LAW CENTRE DIPLOMA (CAMBRIDGE DIPLOMA) 

V roku 2011 bol úspešne otvorený ďalší, už piaty cyklus vzdelávania dištančnou 

formou s využitím e-learningu zameraný na britský právny systém a európske právo 

v anglickom jazyku, British Law Centre Diploma, pokračovateľ Cambridge Diploma. 

Prednášky a semináre v anglickom jazyku sú zamerané predovšetkým na nasledovné témy: 

Britský právny systém, Trestné právo, Obchodné právo, Európske právo, Medzinárodný 

obchod, Právo duševného vlastníctva. V ďalšom cykle participuje 25 nových účastníkov. 

Náklady na realizáciu kurzu znášajú účastníci vzdelávania, Právnická fakulta poskytuje 

priestory, administratívne a technické zabezpečenie. Centrum ďalšieho vzdelávania 

Univerzity v Cambridge zabezpečilo lektorské obsadenie jednotlivých prednášok 

a seminárov.  

8. E.MA (EUROPEAN MASTERS IN HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATISATION) 

V roku 2011 Právnická fakulta ako poverená fakulta v rámci Univerzity 

Komenského v Bratislave naďalej participovala na spoločnom európskom magisterskom 

programe European Master´s Degree in Human and Democratisation. Spoločný magisterský 

program je ťažiskovým pedagogickým programom Európskeho medziuniverzitného centra 

v Benátkach v Taliansku (European Inter University Centre, Venice, Italy).  
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9. SIMULOVANÉ SÚDNE SPORY 

Pod vedením Mgr. Ivana Kiselyho a garanciou prof. JUDr. Márie Patakyovej, CSc., sa 

v akademickom roku 2011/2012 opätovne otvoril predmet Moot Court (Simulovaný súdny 

spor). Študenti denného štúdia bakalárskeho i magisterského štúdia majú možnosť zúčastniť 

sa tohto predmetu rovnako v zimnom, ako aj v letnom semestri, pričom účasť v LS nie je 

podmienená účasťou v ZS. Cieľom predmetov je rozšíriť znalosti študentov z práva Európskej 

únie v konkrétnych oblastiach, najmä však rozvinúť ich zručnosti v oblasti písomného 

a ústneho prejavu v anglickom jazyku, príprave súdnych podaní a prezentácie argumentov 

formou simulovaného súdneho sporu. V neposlednom rade však uvedené predmety slúžia aj 

ako platforma na prípravu na medzinárodné súťaže v simulovaných súdnych sporoch.  

Študenti Právnickej fakulty pravidelne reprezentujú fakultu a univerzitu na medzinárodných 

právnických súťažiach. Od roku 2003 máme každoročne zastúpenie na Eurpean Law Moot 

Court Competition (Simulovaný súdny spor z európskeho práva) – ELMC, ktorý je z hľadiska 

počtu zúčastnených tímov a krajín najväčším medzinárodným simulovaným súdnym sporom 

z európskeho práva a všeobecne sa považuje za jedenz najprestížnejších na svete. Hoci súťaž 

je zameraná na európske právo, pravidelne sa jej zúčastňujú aj tímy z USA, Kanady či 

Austrálie. Prvé kolo súťaže je písomné, v rámci ktorého zaregistrované tímy odošlú písomné 

podania vypracované k organizátormi vytvorenému simulovanému prípadu z oblasti 

európskeho práva. Zo všetkých zúčastnených tímov sa na základe hodnotenia písomných 

podaní vyberie 48 najlepších, ktoré sa zúčastnia tzv. regionálnych finále na jednej 

zo 4 určených univerzít. Víťazi regionálnych finálne sa stretnú v celosvetovom finálne, ktoré 

sa každoročne koná v Luxemburgu. Oficiálnymi jazykmi súťaže sú anglický a francúzsky. 

Právnická fakulta UK má dlhoročnú nepretržitú tradíciu vo vysielaní tímov na súťaž, pričom 

doteraz sa každý rok aspoň jednému tímu z našej fakulty podarilo kvalifikovať sa do ústneho 

kola – do regionálneho finále. 

Rok 2011 bol špecifický tým, že v novembri 2011 až dva tímy poslali písomné 

vypracovania organizátorom súťaže, čo je skôr výnimočné v histórii účasti našej univerzity na 

tejto medzinárodnej súťaži. Čím však bol rok 2011 úplne prelomový je skutočnosť, že po 

prvýkrát v histórii súťaže sa až dvom tímom reprezentujúcim našu fakultu podarilo 

prekvalifikovať sa cez písomné kolo súťaže a zabezpečiť si účasť na ústnom regionálnom 

finále. Prvý tím sa v dňoch 9. – 12. februára 2012 zúčastnil regionálneho finále 

v Luxembourgu. Druhý tím sa v dňoch 23. – 26. februára 2012 zúčastní regionálneho finále 

v Lucerne vo Švajčiarsku. 
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Central and East Eurpean Moot Court Competition  

(Simulovaný súdny spor z európskeho práva pre krajiny strednej a východnej 

Európy) je ďalším z veľmi prestížnych medzinárodných simulovaných súdnych sporov so 

zameraním na európske právo. Súťaž sa koná pod záštitou Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu, 

a to pravidelne už od roku 1994. Organizáciu súťaže zabezpečuje Univerzita v Cambridgev 

spolupráci s hostiteľskou univerzitou, ktorá sa každý rok mení; v roku 2005 sa súťaž konala 

na pôde Univerzity Komenského. Geografický záber súťaže sa postupne 

rozširuje a v súčasnosti zahŕňa strednú Európu, Ukrajinu, Rusko, Bielorusko, balkánske 

krajiny, pobaltské krajiny a často aj krajiny Južného Kaukazu a Strednej Ázie, ako napríklad 

Gruzínsko, Arménsko a Kazachstan. Prvé kolo súťaže je písomné, v rámci ktorého 

zaregistrované tímy odošlú písomné podania vypracované k určitému prípadu, na ktorého 

vyriešenie je potrebné podrobné naštudovanie a analýza viacerých oblastí európskeho práva. 

Druhé kolo súťaže je ústne. V ňom súťažiaci ústne obhajujú jednu zo strán sporu za pomoci 

vopred pripravených podaní, zároveň však musia reagovať na otázky sudcov 

(každý tím v rôznych kolách zastupuje rôzne strany sporu). Zboru simulovaných sudcov na 

súťaži dlhoročne predsedal sudca Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva – Lord Slynn of 

Hadley, v súčasnosti je to generálna advokátka Súdneho dvora Európskej únie Eleanor 

Sharpston. Ďalšími sudcami sú odborníci zo Súdneho dvora EÚ a ďalší odborníci z praxe, 

vrátane advokátov, ďalej akademici z Univerzity v Cambridge a z Európskeho inštitútu vo 

Florencii a napokon pedagógovia z hostiteľskej univerzity. PraF UK má dlhoročnú tradíciu vo 

vysielaní tímov na súťaž.  

Tím PraF UK sa 29. apríla až 2. mája 2011 zúčastnil finále súťaže vo Vilniuse. Tím 

dosiahol veľmi pekný kolektívny výsledok a prekvalifikoval sa až do semifinále súťaže.  

 

Ďalšie medzinárodné súťaže 

Ďalším medzinárodným simulovaným súdnym sporom, ktorého sa naši študenti 

zúčastňujú, je VIS moot (plným názvom "Willem C. Vis International Commercial 

Arbitration Moot") so zameraním na medzinárodnú obchodnú arbitráž. 

Okrem týchto už etablovaných súťaží fakulta vytvára predpoklady pre systematické 

zapojenie študentov fakulty do ďalších renomovaných medzinárodných súťaží, ako napríklad 

Jessup Moot (plným názvom "Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition"), 

simulovaný súdny spor z oblasti medzinárodného práva verejného.  
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E .  V E D E C K É  K O N F E R E N C I E   

Právnická fakulta UK v Bratislave organizovala v roku 2011 v spolupráci nasledovnú 

vedeckú konferenciu: 

1. Univerzita Komenského v Bratislava – Právnická fakulta organizovala v roku 2011 

Medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých zamestnancov pod 

názvom Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, ktorá sa konala v dňoch 

31.03 – 02.04.2011 v priestoroch ÚZ NR SR Častá Papiernička, pod záštitou dekana 

PraF UK prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. Zborník bol vydaný. 

2. „Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe“ (8. - 9. september 2011). 

medzinárodná vedecká konferencia zorganizovaná pri príležitosti 70. výročia prijatia 

tzv. Židovského kódexu, 08. – 09. 09. 2011, Bratislava. organizátori: Ústav pamäti 

národa, Európska sieť Pamäť a Solidarita, Katedra právnych dejín Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského a Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského. 

3. „Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy“ – 08.04.2011, počet účstníkov 12. 

Zborník bol vydaný. 

4. „Zákonník práce – 10 rokov praxe a perspektívy jeho vývoja“ – 21.12.2011, počet 

účastníkov 11. Zborník je v tlači. 

Členovia jednotlivých katedier, ktorí sa v roku 2011 zúčastnili medzinárodných 

konferencií, kde aktívne vystúpili: 

Tabuľka č. 25 Prehľad medzinárodných konferencií s aktívnou účasťou  

 učiteľa PraF UK 

Rok 2011 

Dátum 

Medzinárodná vedecká konferencia  

s názvom: 

Meno zúčastneného Katedra 

12. - 14.01. Kodifikační geneze soukromého práva 

a její myšlenkové zázemí, Plzeň 

JUDr. Gábriš, PhD., MA KPD 

02.02. Nové jevy v hospodářské kriminalite 

ve světle reformy trestního práva, Brno 

doc. JUDr. Čentéš, PhD. 

JUDr. Kurilovská, PhD. 

KTPKaK 

KTPKaK 

18.03. Hospodářství a právo, Karlovy Vary JUDr. Hajnišová, PhD. 

JUDr. J. Duračinská 

prof. JUDr. Kubíček, CSc. 

KOFaHP 

KOFaHP 

KOFaHP 
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Rok 2011 

Dátum 

Medzinárodná vedecká konferencia  

s názvom: 

Meno zúčastneného Katedra 

29.04. - 1.05 COFOLA 2011, Brno JUDr. Turčan, PhD. 

JUDr. J. Duračinská 

JUDr. Kačaljak 

JUDr. Kosnáčová 

JUDr. Čunderlík, PhD. 

JUDr. Barkoci 

KTPa SV 

KOFaHP 

KOFaHP 

KOFaHP 

KOFaHP 

KOFaHP 

06. - 08.05. Possessio ac iura in re – on the history of 

property law, Krakow 

JUDr. Gábriš, PhD., MA KPD 

13. - 15.05. Actiones, condictiones, exceptiones, Brno doc. JUDr. Bílý, PhD. 

PaedDr. JCDr. Brtko, CSc. 

KPD 

KPD 

18. - 19.05. Ochrana základních práv a svobod v 21. 

století, Praha 

JUDr. Rišová  KMPaEP 

03-.04.06. 11 th Conference on Human Rights, 

Olsztyne 

JUDr. Burda, PhD. 

 

KTPKaK  

 

13. - 24.06. Nečinnosť vo verejnej správe, Kroměříž prof. JUDr. Vrabko, CSc. 

doc. JUDr. Srebalová, PhD. 

JUDr.Ing. Pekár, PhD. 

Mgr. Martvoň, PhD. 

JUDr. Vačok, PhD. 

JUDr. Horvat 

KSaEP 

KSaEP 

KSaEP 

KSaEP 

KSaEP 

KSaEP 

24.06. Metodologie nalézání práva, Praha JUDr. Vaculíková, PhD. 

JUDr. Mgr. Mrva 

KTPa SV 

KTPa SV 

05. - 06.09. Církev a stát, Brno doc. JUDr. Nemec, PhD. KPD 

11. - 13.09. Olomoucké debaty mladých právnikú 

2011, Hrubá voda 

JUDr. Čunderlík, PhD. 

JUDr. Hamuľák, PhD. 

Mgr. Luprichová 

KOFaHP 

KPPaPSZ 

KOP 

15.09. Proměny soukromého práva, Brno Mgr. Lysý, PhD. 

Mgr. Považan 

KPD 

KPD 

19. - 23.09. Práva městská království českého, Praha JUDr. Gábriš, PhD., MA KPD 

5. - 07.10. Sociálny dialóg, Třešť JUDr. Macková, PhD. KPPaPSZ 

14. - 15.10. Mediace 2011 – kultivovaný spůsob 

řešení konfliktů, Olomouc 

JUDr. Kurilovská, PhD. KTPKaK  
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Rok 2011 

Dátum 

Medzinárodná vedecká konferencia  

s názvom: 

Meno zúčastneného Katedra 

07.11. Procesní otázky řešení sporů v rámci 

sportovních asociací, Praha 

JUDr. Gábriš, PhD., MA KPD 

22. - 23.11. 200 let Všeobecného občanského 

zákonníku, Praha 

JUDr. Gábriš, PhD., MA KPD 

23. - 24.11. Dny práva 2011, Brno JUDr. Smyčková, PhD. 

doc. JUDr. Ficová, CSc. 

JUDr. Vaculíková, PhD. 

JUDr. Turčan, PhD. 

Mgr. Martvoň, PhD. 

JUDr. Burda, PhD. 

KOP 

KOP 

KTPa SV 

KTPa SV 

KSaEP 

KTPKaK 

24.11. Právo a archeologie, Praha doc. JUDr. Bílý, PhD. KPD 

1. - 2.12. Modernizace postupu veřejné správy 

v ČR a EU, Olomouc 

Mgr. Nadaždyová 

JUDr. Vačok, PhD. 

Mgr. Dufala 

KOFaHP 

KSaEP 

KSaEP 

14. - 16.12. Aktuelle Aspekte der rechthistorischen 

Forschung, Budapešť  

JUDr. Gábriš, PhD., MA KPD 

F .  Ú S T A V  M E D Z I N Á R O D N Ý C H  V Z Ť A H O V  A  P R Á V N E J  

K O M A R A T I S T I K Y  

1. Granty: 

 doc. Vlasta Kunová, CSc.; Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. – LLP/J.M. Programme 

2011-3314/001-001 – Eastern Partnership and its Prospect with a view of Legal 

approximation, rule of Law and Human Rights 

 doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.; Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. - VEGA: Právna 

a ekonomická dimenzia slobody jednotlivca v súčasnom európskom a medzinárodnom 

práve 

 doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. – Jean Monnet Module č. 07/0146 – Constitutional 

Law of the European Union  

 Doc JUDr. Vlasta Kunová, CSc. – Summer School J.A. Jáuregui – South/East 

Dialogue, Development and Democracy (LLP Programme 154237-LLP-1-2009-1-SK-

AJM 

 

2. Prijatia zahraničných hostí: 

 univ. Profesor Peter Fischer, Univerzita Viedeň 

 univ. Profesor Gerhard Hafner, Univerzita Viedeň 

 univ. prof. Giovanni Scala, Univerzita Palermo 
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3. Zoznam účasti doc. JUDr. Vlasty Kunovej, CSc. na zahraničných vedeckých 

konferenciách: 

 Lisabon – Jean Monnet medzinárodná konferencia 

 Rotterdam – konzultácie k LLP programu 

 Brusel – Jean Monnet medzinárodná konferencia 

  Regensburg – medzinárodný seminár 

  Brusel – Jean Monnet medzinárodná konferencia. 

 

4. Organizácia podujatia (konferencie): 

 20. výročie založenia Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

PraF UK (25.11.2011), 

 Ústavný systém EÚ – študentská konferencia (5.12.2011). 

 

5. Prehľad účasti Ing. Mgr. Ondreja Blaža, PhD. na zahraničných pobytoch 

a konferenciách: 

 Konferencie – aktívna účasť: 

Olomoucké debaty mladých právníků 2011, Právo v umění a umění v právu, 

Olomouc, Česká republika 

 Študijný pobyt: 

Univerzita Parisa Lodrona v Salzburgu, Fakulta právnych vied, Salzburg, Rakúsko 

 

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky - štatistika: 

 

 Počet prijatých študentov v akad. roku 2011/2012 – 34 

 Počet študentov študujúcich v I. roč. v akad. roku 2011/2012 – 34 

 Počet študentov v I.roč., ktorí v akad. roku 2011/2012 nenastúpili na štúdium – 1 

 Počet študentov v I.roč., ktorí v akad. roku 2011/2012 prerušili štúdium – 2 

 Počet študentov študujúcich v II.roč. v akad. roku 2011/2012 – 37 

 Počet študentov v II.roč., ktorí v akad. roku 2011/2012 prerušili štúdium – 5. 

G .  Ď A L Š I E  V Z D E L Á V A N I E  

 

V kalendárnom roku 2011 pokračovala spolupráca medzi PraF Univerzity Komenského 

v Bratislave a University of Cambridge, Institute of Continuing Education, pri realizáciu 

kurzu ďalšieho vzdelávania dištančnou formou s využitím e-learningu, zameranom na britský 

právny systém a európske právo v anglickom jazyku.  
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H .  L E G I S L A T Í V A  Z A  R O K  2 0 1 1  

Právnická fakulta začala počnúc kalendárnym rokom 2011 viesť elektronickú evidenciu 

svojich vnútorných predpisov v úplnom znení (elektronický „Vestník PraF UK“). Vedenie 

vnútorných predpisov sa realizuje súbežne v tlačenej podobe a elektronicky na webovej 

stránke fakulty v položke Vnútorné predpisy za rok 2011. 

 

Za rok 2011 vedenie Právnickej fakulty UK odporučilo a dekan fakulty schválil 

nasledovné vnútorné predpisy Právnickej fakulty UK, ktoré sú zverejnené v úplnom znení 

súčasne na webovej stránke fakulty: 

 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, 

platný a účinný od 27. 04. 2011 

 Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, 

platný a účinný od 23. 03. 2011 

 Smernica dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa 

určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2011/2012, platný od 

11. 05. 2011, účinný od 01. 09. 2011, ktorým sa zrušuje vnútorný predpis č. 6/2010 

Smernica dekana Právnickej fakulty UK Výška školného a poplatkov spojených so 

štúdiom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 

2010/2011 

 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 6/2011 Smernica dekana Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte 

v akademickom roku 2011/2012, platný a účinný od 08. 07. 2011 

 Smernica dekana o Študentskej vedeckej odbornej činnosti Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, platný a účinný od 07. 11. 2011 

 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

o stanovení zodpovednosti za správu, obsah a aktualizáciu internetovej stránky 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný od 09. 11. 2011, 

účinný od 01. 12. 2011 



78 

I .  E D I Č N Á  A  V Y D A V A T E Ľ S K Á  Č I N N O S Ť  

Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK v Bratislave zabezpečuje potreby 

fakulty vo vydávaní knižných a učebných materiálov pre skvalitnenie pedagogického procesu, 

a tým sprístupňuje aj výsledky vedeckej a pedagogickej práce učiteľov PraF UK. 

Predmetom činnosti Oddelenia edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK v Bratislave je 

vydávanie monografií, učebníc, učebných textov a ďalších študijných materiálov, 

zabezpečenie vydávania vybraných titulov vo Vydavateľstve UK, poprípade v spolupráci 

s inými vydavateľstvami, zabezpečenie drobnej tlače a tlačív pre potreby fakulty a predaj 

vlastnej vydavateľskej produkcie prostredníctvom siete kníhkupcov. 

Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK v Bratislave svojou činnosťou 

zabezpečuje finančné zdroje, ktoré by mali v plnom rozsahu pokryť činnosť oddelenia. 

V posledných rokoch sa na vydávaní zborníkov podieľajú aj finančné prostriedky z grantov.  

Od 1. júla 2008 do 30. 6. 2011 pracovalo OEaVČ PraF UK na báze podnikateľskej 

činnosti. S pridelenými a získanými finančnými prostriedkami oddelenie hospodárilo v súlade 

s vnútornými predpismi, ako aj v súlade so základnými pravidlami hospodárenia na UK. 

Keďže sa od roku 2010 nedarilo zabezpečiť zisk, čo bolo spôsobené jednak znížením počtu 

študentov, taktiež menším záujmom iných vysokých škôl o naše tituly (vzhľadom na 

saturovanie vlastnými zdrojmi) a predajnosť bola ovplyvnená aj znížením kúpyschopnosti 

obyvateľstva v súvislosti s hospodárskou krízou (pokles predaja zaznamenali kníhkupci vo 

všetkých typoch literatúry), prešlo OEaVČ od 1. 7. 2011 späť na hlavnú činnosť. 

Od 1. 6. 2009 sa celouniverzitne pripravovalo verejné obstarávanie na tlačiarenské práce, 

čo sa však do konca roka 2010 neuskutočnilo, a tak sme zabezpečovali tlačiarenské práce na 

výnimku, resp. rektor poveril dekana PraF UK realizovať tlačiarenské práce tak, ako 

v predchádzajúcich rokoch – ako zákazky s nízkymi hodnotami. Od 1. 5. 2011 bolo 

vysúťažené na tlačiarenské práce Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov.  

Edičná komisia PraF UK ako poradný orgán dekana fakulty posudzovala návrhy vydania 

monografií a učebníc, ako aj ďalších publikácií v súlade s potrebami zabezpečenia 

pedagogického procesu študijnou literatúrou a potrieb (plánu) vedecko-kvalifikačného rastu 

učiteľov a vedeckých zamestnancov.  

Náklad každého titulu sa stanovuje v zásade podľa toho, či ide o povinný, povinne 

voliteľný alebo výberový predmet, ale aj podľa toho, či sa nepripravujú legislatívne zmeny 

v danej problematike, to znamená, či je potreba vydať titul na semester, rok alebo na dlhšie 
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obdobie. Akademický senát PraF UK zaviazal učiteľov, aby každý predmet bol saturovaný 

študijnou literatúrou (pritom to nemusí byť literatúra vydaná na PraF UK).  

Edičný plán PraF UK na rok 2011 vychádzal z požiadaviek katedier zabezpečiť výučbu 

študijnou literatúrou, ako aj jej aktualizáciou, potrebou kvalifikačného rastu pedagogických 

zamestnancov a finančných možností fakulty. Jeho realizácia bola nepriaznivo ovplyvnená 

veľmi nízkymi výnosmi za predaj (pre porovnanie: výnosy v roku 2011 boli 8 544,03 €, 

v roku 2010 boli 33 447,75 €, v roku 2009 boli 51 730,72 €).  

Predaj našich titulov sme v roku 2011 uskutočňovali cez sieť kníhkupcov v Bratislave, 

Trnave, Nitre, Šamoríne, Žiline, Banskej Bystrici, Zvolene a Košiciach.  

Edičné plány PraF UK sú pripravované podľa typu publikácie, t. j. sú zaradené do 

jednotlivých edičných radov (každý edičný rad má svoju grafiku a farebnosť obálky): 

 

Studia Iuridica Bratislavensia 

Monografický rad vydáva Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK od 

roku 1993. 

Učebnice  

Učebnice vydáva Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK od roku 2001. 

Učebné texty PraF UK 

Texty, príručky, encyklopédie, komentáre, praktické prípady, repetitóriá vydáva 

Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK od roku 1992, niektoré v spolupráci 

s inými vydavateľstvami. 

Svetová a domáca Jurisprudencia 

Preklady, reedície staršej literatúry, antológie z diel mysliteľov, pramene práva vydáva 

Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK od roku 1999. 

Acta Facultatis Iuridicae UC 

Zborník vychádza vo Vydavateľstve UK od roku 1977, zvyčajne jedenkrát za rok. 

Kolokviá, sympóziá, konferencie 

Príležitostný edičný rad vychádza v Oddelení edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK 

od roku 1996. 

Európsky trend 

Časopis Európskeho dokumentačného strediska Knižnice PraF UK pre otázky európskeho 

práva vychádzal štvrťročne. Vydávalo ho Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti 
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PraF UK v spolupráci s Knižnicou PraF UK v rokoch 1995 – 2003 (v roku 2002 na webovej 

stránke fakulty). 

Bibliografia prác zamestnancov Právnickej fakulty UK 

Vydalo Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK trikrát (1996, 2001, 2006). 

Právnici na Univerzite Komenského 

Dejiny Právnickej fakulty UK vydalo Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF 

UK trikrát (1996, 2001, 2006). 

 

Každoročne vydáva Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK cez 

Vydavateľstvo UK Študijný program PraF UK, ako aj ďalšie materiály. 

Rok 2011  

 Monogr. Učebn. Uč.texty Zbor. Jurispr. iné otázky ročenka spolu 

OEaVČ 2 1 1 8 - 2 - - 14 

VUK - - - 1 - - - 1 2 

Spolu : 2 1 - 9 - 2 - 1 16 

 

V roku 2011 sme uskutočňovali predaj titulov prostredníctvom 12, resp. 10 kníhkupectiev, 

s ktorými máme podpísané komisionárske zmluvy (koncom roka 3 predajne prevzal nový 

komisionár). 

 

1. STAV ZÁSOB NA SKLADE K 31. 12. 2011 

Stav zásob na sklade k 31. 12. 2011 bol 14.644 ks v hodnote 111.113,66 €. 

2. SPOLUPRÁCA S TLAČIARŇAMI 

 Heuréka Šamorín, Michal Vaško, Prešov; 

 s RUK (najmä odd. styku s verejnosťou) a VUK 

 cez VUK sme realizovali 2 tituly, 

 do časopisu Naša Univerzita prispeli 6 článkami, informáciami alebo notickami naši 

učitelia a doktorand; 

 s inými PF v SR a ČR 

 spolupráca je veľmi sporadická, ide najmä o nákup našich titulov a zasielanie ročeniek 

a niektorých zborníkov partnerským Právnickým fakultám (PraF TU, PVŠ, Fakulta 

práva).  
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3. INÉ AKTIVITY 

- pre študentov sme 12. 4. a 10. 11. 2011 uskutočnili akciu jednorazového zníženia cien 

titulov VO; na akcií sa zúčastnili i nakladateľstvo a kníhkupectvo Leges Praha, Vydavateľstvo 

Aleš Čeněk, Praha, Poradca podnikateľa, resp. Eurokódex Žilina a Heuréka, Šamorín.  

 

TITULY, KTORÉ VYŠLI NA PRAF UK V ROKU 2011 

monografia  

1. Pekár: Kontrola vo verejnej správe v kontexte európskeho správneho práva 

2. Blažek: Písmoznalectvo v kriminalistike a v trestnom konaní 

učebnice 

3. Kalesná, Hruškovič, Ďuriš: Európske právo 

učebné texty 

4. Cepek: Príručka na semináre z vybraných oblastí verejnej správy 

Zborníky 

5. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 

6. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011 

7. Acta Facultatis Iuridicae UC nr. 29  

Zborníky z konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax/Law as 

a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice 

8. Obchodné a hospodárske právo v procese globalizácie spoločnosti/Commercial and 

Economic Law in the Process of Globalisation 

9. Perspektívy vývoja ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy/ 

Perspectives for the Development of Constitutional Law in the Conditionsof 

Integrating 

10. Hstorické právne systémy a integrácia Európy; Hodnotový základ práva/Historical 

Legal Systems and European Integration; The Fundamental Values of Law 

11. Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie; Liberalizácia 

právnej regulácie pracovných vzťahov v podmienkach globalizácie/Trends in the 

Development of Private Law in the Context of European Unification; Liberalization of 

Labour Relations Regulation in the Process of Globalization  



82 

12. Úloha národného trestného práva v priestore európskej únie a alternatívne riešenia 

trestných vecí/The Role of National Criminal Law in the European union Area and the 

Alternative Resolutions of Criminal 

13. Zbližovanie a zjednocovanie práva v európskom kontexte; Bezpečnostné priority 

súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva/Harmonization and 

Unification of Law in the European Context; Security Priorities Today and New 

Views on the Development of International Law  

iné 

14. Právnici na Univerzite Komenského v Bratislave. 90 rokov činnosti PraF UK 

(1921 - 2011) 

15. Bibliografia prác učiteľov PraF UK 2005 – 2010  

študijný program 

16. Ročenka PraF UK na akademický rok 2011/2012 

J .  Z A B E Z P E Č E N I E  F A K U L T Y  V Ý P O Č T O V O U  T E C H N I K O U  

1. OBLASTI POUŽITIA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ FAKULTY 

a) ako súčasť informačného systému fakulty pre zabezpečenie jej riadenia a efektívneho 

chodu, vo vedeckom výskume a v pedagogickom procese. 

b) na komunikáciu vo vnútri fakulty a navonok. V tejto oblasti zabezpečuje tieto základné 

skupiny služieb: elektronickú poštu, prístup do internetu a prezentáciu fakulty pomocou 

web stránky. 

c) komplexná agenda štúdia - informačný systém AIS2, ktorého nasadenie odbúralo časť 

administratívnej (najmä papierovej) agendy, zjednodušil sa prístup k informáciam 

a študentom priniesol možnosť prehľadnejšieho spravovania si svojho štúdia aj 

z priestorov mimo univerzity 

d) záujmová činnosť študentov 

 

2. ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA 

Prevádzku počítačového vybavenia fakulty zabezpečuje Referát informačných technológií 

(RIT), ktorý vznikol zrušením Oddelenia informačných technológii (OIT). Organizačne je 

začlenený pod dekanát a je priamo riadené prodekanom pre IT. RIT zabezpečuje komplexne 

prevádzku fakultnej siete, prevádzku serverov, prevádzku fakultného systému elektronickej 

pošty a taktiež multimediálnej techniky pre potreby vyučovacieho procesu. Stará sa o fakultný 
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softvér a o systémovú stránku prevádzky aplikácií v rámci informačného systému. 

Zabezpečovanie nákupov techniky a jej servisu bolo presunuté na Referát obslužných 

činností. 

 

Hlavné časti počítačového vybavenia Právnickej fakulty UK z hľadiska účelu:  

a) POČÍTAČOVÁ SIEŤ FAKULTY: 

 Právnická fakulta je do univerzitnej siete a internetu pripojená cez uzol na Rektoráte 

UK (RUK). Vzhľadom na rozloženie jednotlivých pracovísk v budove, je kostra 

lokálnej siete Právnickej fakulty fyzicky rozdelená do troch lokalít. Tieto lokality sú 

spojené optickým káblom s prepínačom na RUK a spolu s ním tvoria kostru siete 

PRAF UK. Tieto uzly sa podarilo v minulosti vďaka financiám z projektu z hľadiska 

priepustnosti zvýšiť na 100 Mb/s Fast Ethernetovými prepínačmi, v neskôr na 1Gb/s. 

 Bezdrôtová sieť Eduroam (WIFI) - v súčasnosti sú týmto signálom pokryté všetky 

významné priestory budovy (z hľadiska pohybu študentov). Najmä oni využívajú túto 

sieť vďaka čoraz väčšej cenovej dostupnosti prenosnej techniky, ako notebooky 

a tablety.  

b) CENTRÁLNE SERVERE - SLUŽBY: 

 doména, Active Directory, DNS, DHCP  

 kontá pre zamestnancov aj študentov. 

 softvér potrebný pre výučbu – ASPI, JASPI 

 plnohodnotná komunikácia prostredníctvom e-mailu  

 lokálny systém zapisovania na skúšky prostredníctvom internetu a systém 

predzápisov - bol nahradený nasadením celo univerzitného systému AIS2. 

 internetová stránka - od roku 2007 v rámci celouniverzitného prechodu na stránky 

s novým dizajnom a novými technológiami bola presunutá na server RUK. Naďalej je 

však v správe fakulty a významnú zmenu priniesla možnosť využívania redakčného 

systému, v ktorom si každé pracovisko spravuje svoju časť stránky vo vlastnej réžii, 

samozrejme ale v súlade s určitými pravidlami a obecným dizajnom stránky. V roku 

2011 dochádzalo k systematickému rozvoju a vylepšovaniu webstránky s dôrazom na 

jednotnosť a prehľadnosť jednotlivých podstránok, boli pridané fotografie 

zamestnancov, rozšírenie o študentskú časť senátorov, atď.  
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c) UČEBNE 

 v roku 2010 došlo k výmene zastaraných 17 ks PC za nové moderné PC typu All-in-

One. V učebni prebieha vyučovanie predmetov vyžadujúcich prístup. Jeden 

internetový terminál je zabudovaný do steny učebne na 5. poschodí NB a je prístupný 

všetkým študentom;  

  vybavenie učební 519NB a 601 multimediálnou technikou (projektor a ozvučenie) pre 

účely skvalitnenia vyučovacieho procesu a školení, fakulta má tak k dispozícii 

3 miestnosti s pevne nainštalovanou technikou a možnosť použitia prenosnej 

v ktorejkoľvek inej miestnosti  

d) KNIŽNICA 

 nachádza sa tu okrem počítačov pre zamestnancov aj 16ks pre študijné a záujmové 

aktivity študentov 

 počítače knižnice pripojené do 1GB ethernetovej siete. 

 multimediálne pracovisko, vybavené počítačom s grafickým softvérom, skenerom, 

kamerou a audiom; 

 pracovisko pre študentov so zrakovým a telesným postihnutím  

 okrem spomínanej techniky majú študenti možnosť využívať v priestoroch knižnice 

pre vlastné notebooky aj WIFI pripojenie, alebo v priestoroch študovne káblové 

e) SIEŤ ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA 

 v súvislosti s nasadením informačného systému AIS2 bol zrealizovaný projekt zmeny 

počítačovej siete na ŠO, keď privátna koaxiálna sieť bola nahradená ethernetovou 

kabelážou pripojenou do fakultnej siete a teda aj internetu. Vzhľadom na pripojenie 

ŠO do internetu, je potrebné klásť dôraz na vyššiu bezpečnosť pracovných staníc ako 

aj celej siete UK 

f) SIEŤ EKONOMICKÉHO ODDELENIA 

 v roku 2007 zlúčená s fakultnou, v roku 2008 záloha dát a definitívne odstránenie 

starej siete a servera z dôvodu nepotrebnosti a úplného prechodu na systém SAP  

g) OSOBNÉ POČÍTAČE NA PRACOVISKÁCH 

 výpočtová technika na jednotlivých pracoviskách je permanentne udržiavaná na 

vysokej úrovni a každý zamestnanec má zabezpečený prístup k počítaču a k sieťou 

ponúkaným službám (internet, mail, ASPI, AIS, SAP,…). V roku 2011 bolo 
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obnovených 15 ks počítačov zamestnancov a na ostatných bol začatý postupný 

prechod na novší a bezpečnejší operačný systém Windows 7. Prechod je realizovaný 

zo staršieho operačného systému Windows XP v súlade so správnym a logickým 

uznesením preskakovať jednu verziu softvérov (v tomto prípade Windows Vista). 

Spolu s Windows 7 je nasadzovaný aj Office 2010, taktiež po vynechaní jednej 

predchádzajúcej verzie.  

 S nástupom éry tabletov a ich cenovým posunom do prijateľnej úrovne, stúpol záujem 

o využívanie tejto technológie zamestnancami fakulty a v roku 2011 ich bolo niekoľko 

zakúpených. 

h) INTERNETOVÉ KIOSKY 

 pracovisko slúžiace na rýchly prístup k internetu pre všetkých študentov. Súčasný 

stav: 9 ks vo vestibule novej budovy, 1 ks na 5. poschodí NB a 2ks v knižnici pre 

účely rýchleho vyhľadávania publikácií. V roku 2011 bola zrealizovaná aktualizácia 

operačného systému serverov obsluhujúcich kiosky na Solaris 10. Táto zmena bola 

nevyhnutná, nakoľko pôvodný systém neumožňoval používanie aplikácie AIS2. Spolu 

s OS Solaris boli zaktualizované aj ostatné aplikácie využívané na kioskoch 

(Firefox, Open Office) 

i) FAKULTNÝ SOFTVÉR  

 v roku 2011 investované len do licencií pre nové počítače a aktualizácie pre antivírový 

systém NOD32. 

K .  K N I Ž N I C A  A  K N I Ž N I Č N É  S L U Ž B Y  

Správa zahŕňa výsledky Knižnice PraF UK dosiahnuté v roku 2011 so zameraním sa 

predovšetkým na poskytovanie služieb používateľom. V priebehu celého roka 2011 si 

akademická knižnica fakulty plnila svoju základnú funkciu : sprístupňovala informačné zdroje 

3876 registrovaným používateľom v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom 

Akademickej knižnice a Výpožičným poriadkom Knižnice Právnickej fakulty UK 

a poskytovala informačné zázemie výučbe a vedeckej činnosti na fakulte. 

1. KNIŽNIČNÉ FONDY A ICH DOPLŇOVANIE 

Celkový počet knižničného fondu k 31.12.2011 bol 108 878 knižničných jednotiek (ďalej 

kn.j.), pričom ročný prírastok za rok 2011 predstavoval 3637 kn.j. Z toho výrazný podiel 
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predstavovalo 536 záverečných prác: bakalárskych (32), diplomových (444), rigoróznych (51) 

a doktorandských prác (9). V porovnaní s uplynulými rokmi je počet záverečných prác, ktoré 

boli spracované, výrazne nižší, čo je dôsledkom organizačných a technických problémov 

importu prác do knižničného systému zo strany Akademického informačného systému.  

Kúpou sa podarilo získať do fondu 649 kn.j., výmenou 8 kn.j. a darom 335 kn.j. 

Do knižnice v priebehu roka 2011 dochádzalo 166 titulov časopisov v celkovom počte 202 

exemplárov, z toho 105 zahraničných periodík. Využívali sme aj možnosti získavania online 

dokumentov zadarmo. Tieto súbory, ktorých bolo 15, sú umiestnené na vyhradenom počítači 

vo výpožičnom priestore knižnice a sú k dispozícii všetkým používateľom. 

2. BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

Počet dokumentov, ktoré sú spracovávané v online katalógu sa každoročne zvyšuje. 

V r. 2011 sa spracovalo do súborného online katalógu 5109 kn.j. Celkový počet knižničných 

jednotiek spracovaných automatizovane sa tak zvýšil na 59 965. Sme jednou z prvých fakúlt 

UK, ktoré začali so spracovávaním starších ročníkov seriálov. Prírastok do databázy v roku 

2011 činil 1237 seriálových knižničných jednotiek.  

 

Okrem spracovávania nových knižničných prírastkov, kde bol nárast najmä kníh z grantov 

(441), sme realizovali aj retrospektívnu katalogizáciu, aby sa nespracovaný historický 

fond stal živým fondom. V rámci rekatalogizácie sa nám podarilo spracovať 712 kníh.  

 

Nezanedbateľným a cenným zdrojom informácii sú bibliografické záznamy článkov. 

Do súborného katalógu pribudlo za rok 2011 1108 bibliografických záznamov článkov 

zo základných právnických časopisov a zborníkov.  

 

Súčasťou bibliograficko-informačných služieb je Evidencia publikačnej činnosti (ďalej 

len EPC). Do databázy EPC bolo vložených 409 bibliografických záznamov s rokom vydania 

2011. Okrem záznamov o publikovaných dokumentoch obsahuje databáza aj ohlasy na tieto 

práce. Pre účely fakulty a kvalifikačného postupu učiteľov bolo vypracovaných z databázy 

EPC 43 bibliografií (výstupov). Knižnica zostavila bibliografiu prác učiteľov za roky 2005 až 

2010 s celkovým počtom 2409 bibliografických záznamov.  

3. KNIŽNIČNÉ SLUŽBY 

Pracovníčky oddelenia služieb popri výpožičných službách zabezpečovali pre 

používateľov referenčné a konzultačné služby. Rutinne boli zabezpečované webové služby pri 
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výpožičnom procese, a to vybavovanie elektronických žiadaniek cez internet s počtom 

3691, predlžovanie výpožičnej lehoty cez internet v počte 3588. V rámci e-služieb knižnica 

zabezpečovala aj rešeršnú činnosť, hlavne pre učiteľov (26 rešerší) a 3 rešerše pre iných 

používateľov. Knižnica PraF UK zaslala v rámci medziknižničnej výpožičnej služby 

25 dokumentov iným knižniciam. Celkový počet výpožičiek vzrástol v r. 2011 na 129132, 

z toho absenčných výpožičiek bolo 17 612, zvyšok zahŕňal prezenčné výpožičky monografií, 

periodík a elektronických zdrojov.  

Z externých informačných zdrojov Univerzity Komenského využívali študenti a učitelia 

PraF UK najviac databázy Oxford Journals, Ebrary Academic Complete a ProQuest. 

4. REPROGRAFICKÉ SLUŽBY 

Reprografické služby boli v knižnici zabezpečované dvoma samoobslužnými kopírkami, 

jednou laserovou tlačiarňou a jedným skenerom. 

5. SLUŽBY EURÓPSKEHO DOKUMENTAČNÉHO STREDISKA (EDC) 

Ročný prírastok EDC v roku 2011 predstavoval 150 dokumentov (monografií), z toho 

18 v elektronickej podobe a 18 titulov časopisov, z toho 5 elektronických titulov. Súčasťou 

práce strediska bolo poskytovanie referenčných služieb a konzultácií týkajúcich sa 

vyhľadávania dokumentov vrátane legislatívy EÚ a rozsudkov ESD a vyhľadávania 

v databáze Eur-lex a iných databázach EÚ, vypracovávanie rešerší z európskeho práva 

a prednášky o európskom práve. V súvislosti so znížením počtu dodávky tlačených 

dokumentov sme sa zamerali na tvorbu bibliografických záznamov vybraných online 

dokumentov (tzv. KOM dokumenty) z databázy EUR-LEX. Tieto dokumenty sú z oblasti 

práva a ich využitie sa nám osvedčilo vzhľadom na to, že bibliografický záznam je priamo 

prepojený s úplným textom daného dokumentu. 

6. PRIESTOROVÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE 

Knižnica s celkovou plochou 857 m² má pre používateľov k dispozícii študovňu 

monografií s voľným výberom, kde je 58 študijných miest s možnosťou pripojenia na 

sieť, 2 terminály na vyhľadávanie literatúry. Študovňa periodík má 12 študijných miest, 

k dispozícii sú dva počítače a 1 skener. V priestoroch požičovne je 16 počítačových staníc 

s pripojením na internet, ktoré slúžia predovšetkým na využívanie externých informačných 

zdrojov, na vyhľadávanie v súbornom online katalógu, posielanie elektronických žiadaniek, 

rezervovanie dokumentu, predlžovanie výpožičnej lehoty a zisťovanie stavu svojho 

výpožičného konta.  
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Celá knižnica je pokrytá Wifi sieťou, na ktorú sa pripája so svojimi notebookmi čoraz 

väčšie množstvo študentov. 

7. PERSONÁL 

Celkový počet zamestnancov knižnice k 31.12.2011 činil 12 zamestnancov. Počet 

prevádzkových hodín pre používateľov za týždeň počas semestra predstavoval 47 hodín, čo je 

najviac v porovnaní s ostatnými akademickými knižnicami Univerzity Komenského. 

 

V priebehu roku sa pracovníci zúčastnili niekoľkých odborných akcií a školení, na ktorých 

získali množstvo poznatkov využiteľných v praxi: 

 

 16. stretnutie zamestnancov knižníc Právnických fakúlt ČR a SR: Košice – Křápková, 

Bágeľová 

 Spracovanie publikačnej činnosti, seriálov a záverečných prác (Bratislava : UK): 

Budayová, Gibalová, Hornáčková, Smolárová 

 Celoslovenský pracovný seminár CREPC (Bratislava : CVTI SR) : Bágeľová, Budayová  

 Prezentácia portálu Scientia.sk: (Bratislava : UK) : Bágeľová, Budayová  

 Potrebujú Akademické knižnice benchmarking? (Bratislava : SPK) : Budayová 

 Prezentácia novej platformy Web of Knowledge: (Bratislava : UK) : Škorvagová  

 Pracovné stretnutie pre katalogizátorov (Bratislava : UK) : Bágeľová, Křápková 

 Databázy Web of Knowledge: (Bratislava : UK) : Bágeľová, Budayová 

 Práca s VIRTUOU : školenie nových zamestnancov (Bratislava : UK) : Škorvagová 

 Zvyšovanie efektívnosti vzájomnej komunikácie pri práci v tíme (Bratislava : SPK): 

Křápková 

 Databáza Adresár knižníc a samostatná úprava údajov cez web (Bratislava:UK): 

Křápková 

 

 

Pracovníci zrealizovali nasledovné odborné prednášky: 

 Informačná výchova pre študentov 1. ročníka (16 prednášok) – Budayová, Bágeľová, 

Křápková 

 Stretnutie zástupcov národnej siete EuropeDirect – (Komárno/Búč) – Bágeľová 

 Dokumenty EÚ – Bágeľová (Trenčín)  

 Prijatie zahraničnej návštevy z Ukrajiny – Křápková 
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Výsledky práce Knižnice Právnickej fakulty sú pre akademickú obec fakulty i pre 

odbornú a laickú verejnosť prístupné prostredníctvom webovej stránky, ktorá sa priebežne 

aktualizuje. http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=2616 

 

8. FINANČNÝ PRÍJEM KNIŽNICE 

Knižnica v súlade s cenníkom Knižnice PraF UK vybrala v roku 2011 poplatky za tlač, 

jednorazový vstup, zápis, prolongáciu preukazov, upomienky, rešerše v celkovej sume 7884 

EUR. 

 

9. ZÁKLADNÉ ÚDAJE UVEDENÉ VO VÝKAZE O AKAD. KNIŽNICI PRAF UK 

celková plocha knižnica v m²857 m² 

priestor pre používateľov v m² 450 m² 

počet študovní 2  

počet miest v študovniach 86  

počet počítačových staníc s Internetom 32  

(používatelia + zamestnanci ) 

registrovaní používatelia v r. 2011 3876 

výpožičky spolu 129132  

ročný prírastok knižničných jednotiek 3637 

finanč. náklady na nákup kniž..fondu 20583 EUR 

príjmy z činnosti knižnice 7884 EUR  

počet zamestnancov 12 

mzdové náklady 92120 EUR 

L .  S P O L U P R Á C A  S  P R A X O U  

Právnická fakulta UK má uzavretých niekoľko zmlúv o spolupráci. Ide o rôzne 

spolupracujúce subjekty. Za zmienku stojí, že v roku 2011 boli podpísané nové zmluvy 

s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky (memorandum o spolupráci) a s Justičnou 

akadémiou Slovenskej republiky. 

V rámci predmetných zmlúv o spolupráci sa spolupráca týka najmä organizovania 

a zabezpečovania vzdelávania, konferencii, ako aj rozvíjania spoločných aktivít, ktorými budú 

http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=2616
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zmluvné strany napĺňať svoje celospoločenské úlohy. Rovnako spolupráca spočíva v aktívnej 

účasti na podujatiach organizovaných zmluvnými stranami, realizácia vzdelávacích aktivít 

a ďalšieho štúdia, lektorská činnosť a expertízne činnosti, podpora nadaných 

študentov PraF UK, pomoc odborníkov z praxe pri zabezpečovaní pedagogického procesu vo 

forme čiastočných úväzkov alebo iných foriem externej činnosti, vedenie diplomových prác, 

vypracovávanie oponentských posudkov a oponovanie rigoróznych prác, odborná poradenská 

a konzultačná činnosť, spolupráca v oblasti ŠVOČ a spolupráca pri realizácii doktorandského 

štúdia. Cieľom tejto spolupráce je kvalifikovanejšie, efektívnejšie a rýchlejšie koordinovanie 

riešenia úloh vlastného a spoločného záujmu.  

 

Tradične dobrá spolupráca je s Najvyšším súdom SR, ktorého sudcovia intenzívne 

spolupracujú na vedeckej a pedagogickej činnosti PraF UK. Počas dlhých rokov je výborná 

spolupráca s Kanceláriou verejného ochrancu práv SR.  

Ďalšou významnou inštitúciou, s ktorou má PraF UK dlhodobo dobrú spoluprácu je 

Slovenská advokátska komora, ktorá sa spolupodieľa aj na konzultáciách záverečných prác 

našich študentov.  

Dlhoročne je dobrá spolupráca s Rozhodcovským súdom pri SOPK SR, kde naši učitelia 

pôsobia vo funkcii sudcov tohto súdu. 

Významnými inštitúciami, s ktorými má PraF UK dobrú spoluprácu je aj Notárska 

komora SR, Slovenská komora exekútorov a spolupráca sa črtá aj s Úradom priemyselného 

vlastníctva SR. 

Právnická fakulta má záujem zintenzívniť spoluprácu s absolventmi fakulty. Aj z toho 

dôvodu bola podpísaná zmluva o spolupráci s občianskym združením Absolventi Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského o.z..  

PraF UK zorganizovala aj novoročné stretnutie s priateľmi fakulty, na ktorom sa 

zúčastnilo do 100 ľudí. Podľa ohlasov išlo o vydarenú akciu a je možné konštatovať, že sa 

vytvorila istá tradícia týchto stretnutí.  

 

M .  I N É  A K T I V I T Y  F A K U L T Y  

Dňa 9. septembra 2011 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila 

repromócia poslucháčov PraF UK po 50-tich rokoch. Išlo o prvé podujatie svojho druhu pre 

absolventov PraF UK, ktorí svoje štúdium ukončili v roku 1961. Medzi repromovanými boli 

mnohí významní absolventi ako napr. prof. JUDr. Milan Čič, RNDr., prof. JUDr. Dr. h. c. 
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Peter Blaho, CSc. a ďalší. Ich repromócia po polstročí sa navyše konala v roku, kedy uplynulo 

90 rokov od zahájenia činnosti PraF UK. 

 

PraF UK si dňa 19. októbra 2011 pripomenula 90. výročie svojej činnosti. Pri tejto 

príležitosti usporiadala slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Praf UK v aule Univerzity 

Komenského. 

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PraF UK sa zúčastnili aj verejný ochranca práv 

Pavel Kandráč, predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec, prezident Notárskej 

komory SR Karol Kovács a mnohí ďalší.  

Dekan PraF UK Pavol Kubíček vo svojom príhovore okrem iného uviedol: „Naši 

predkovia v období po I. svetovej vojne a v súvislosti so vznikom Československej republiky 

iniciovali založenie Univerzity Komenského v Bratislave a v jej rámci aj Právnickej fakulty. 

Bol to výraz túžby po vzdelávaní a budovaní právnického vzdelávania na území Slovenska.“  

Pri príležitosti 90. výročia činnosti udelila fakulta ocenenie - Pamätnú medailu PraF UK - 

spolupracujúcim univerzitám a fakultám, spolupracovníkom fakulty, ktorých navrhli katedry, 

partnerom, ktorí podporili PraF UK, ako aj dlhoročným zamestnancom za rozvoj právnej 

vedy a príkladné plnenie si pracovných povinností.  

PraF UK začala svoju činnosť v októbri 1921. Prednášky na fakulte sa začali 24. októbra 

1921 úvodným slovom profesora Augustína Rátha, prvého dekana fakulty. V súčasnosti 

predstavuje fakulta vrcholné centrum právnych vied a právnického vzdelávania v Slovenskej 

republike. PraF UK je aj najväčšou právnickou fakultou na Slovensku.  

 

 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) v spolupráci s PraF 

UK na pôde Univerzity Komenského dňa 5. decembra 2011 usporiadali výstavu „Laureáti 

Sacharovovej ceny za slobodu myslenia“. Výstava sa konala pri príležitosti udelenia 

Sacharovovej ceny Európskym parlamentom a snažila sa o priblíženie osudov a diela 

všetkých doterajších držiteľov ceny, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slobody myslenia vo svete. Na 

slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili aj europoslanec Miroslav Mikolášik, ako i riaditeľ 

IKEP Robert Hajšel. Výstava sa konala v priestoroch vstupnej polkruhovej haly budovy 

Univerzity Komenského, ktorá bola z vonkajšej strany pred 43 rokmi zachytená na fotografii 

Ladislava Bielika zobrazujúcej boj za slobodu a intoleranciu. 21. Augusta 1968 prebiehali 

práve na tomto mieste boje občanov proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Je teda aj 

symbolické, že práve tu sa konala výstava o laureátoch Sacharovovej ceny za slobodu 
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myslenia. Cena Andreja Sacharova za slobodu myslenia sa udeľuje od roku 1988. V roku 

1989 sa jej nositeľom stal aj Alexander Dubček. Výstava trvala do 12. decembra 2011. 

N .  Š T U D E N T S K Á  V E D E C K Á  O D B O R N Á  Č I N N O S Ť  ( Š V O Č )  

V akademickom roku 2009/2010 sa uskutočnil na Právnickej fakulte UK prvý ročník 

súťaže ŠVOČ. Pre veľký úspech sa o rok neskôr v ak. roku 2010/2011 konal už jej druhý 

ročník. Je to súťaž, na ktorej sa prezentovali najlepšie samostatné študentské vedecké odborné 

práce študentov našej fakulty. Účelom bolo stimulovať vedeckú aktivitu študentov v oblasti 

súkromného a verejného práva. 

Vzhľadom na obnovenie aktivity ŠVOČ po niekoľkých rokoch, bola dekanom fakulty 

prof. JUDr. Pavlom Kubíčkom, CSc. menovaná Rada ŠVOČ, ktorá bola najvyšším 

organizačným garantom ŠVOČ na našej fakulte. Predsedom Rady ŠVOČ bol prodekan pre 

vedu a výskum PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., ktorý koordinoval jej prácu. 

 

Rada ŠVOČ pracovala v tomto zložení: 

 

 PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. – prodekan Právnickej fakulty a predseda Rady ŠVOČ 

 JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. – Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

 JUDr. Vladislav Mičátek – Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva 

 Mgr. Katarína Lenhartová – Katedra právnych dejín 

 Ing. Magdaléna Mydliarová – tajomníčka Rady ŠVOČ 

 Daša Derevjaniková – študentka 3. ročníka PraF UK 

 Petra Janská – za ELSA 

 Jana Nguyenová – za ELSA. 

 Michaela Huľuková – za ELSA. 

 

Členovia Rady ŠVOČ dostali pracovný materiál – Smernicu dekana č. 5/2009 o ŠVOČ 

ako aj harmonogram. Prihlasovanie do súťaže, jej priebeh a hodnotenie prác upravoval štatút. 

Podmienky boli zverejnené na internetovej podstránke Právnickej fakulty UK v Bratislave. 

Okrem toho bola ŠVOČ spropagovaná plagátmi v budove školy. Konzultanti ako aj päťčlenná 

hodnotiaca komisia boli schválení vopred. Rada ŠVOČ na svojom zasadnutí rozhodla, že 

uzávierka podávania prihlášok bola do 21.02.2011. Termín odovzdávania prác bol stanovený 

do 14.03.2011 a to tak, že tlačenú zviazanú verziu práce (v hrebeňovej väzbe) odovzdali 

študenti tajomníčke Rady ŠVOČ Ing. Magdaléne Mydliarovej vrátane elektronickej verzie. 
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Následne Rada jednotlivým prácam pridelila oponentov. Po splnení požadovaných kritérií 

a kladnom oponentskom posudku, vybrané práce postúpili do ďalšieho kola. Celkovo sa 

prihlásilo do súťaže 30 študentov, z toho bolo odovzdaných len 23 prác. 

Predkolo prezentácie všetkých prác sa uskutočnilo dňa 07.04.2011 v dvoch sekciách.  

Súkromné právo: Daniel Borsík, Lucia Budinská, Marek Ferenčík, Martin Floriš, Kristína 

Kočicová, Marek Kolodzej, Michal Lučivjanský, Michal Malatinský, Peter Sloboda, Peter 

Šinský, Martin Vranovič. 

Členovia komisie boli: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. – predsedkyňa komisie,Ing. 

Mgr. Ondrej Blažo, PhD. – člen komisie, Mgr. Katarína Lenhartová – členka komisie. 

Verejné právo: Dominika Arvaiová, Oliver Dobrotka, Marek Domin, Kristína Jakubíková, 

Mariana Koníková, Herman Krampl, Tomáš Mészáros, Dominika Strigáčová, Ján Šurkala, 

Alexander Trstenský – s dvomi prácami. 

Členovia komisie boli: JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. – predsedkyňa komisie, JUDr. 

Mária Duračinská, CSc. – členka komisie a Mgr. Ing. Ján Škrobák, PhD. – člen komisie. 

 

Z uvedených prác postúpili do ďalšieho kola na konferenciu títo 10 študenti:  

 

SÚKROMNÉ PRÁVO 

Meno a priezvisko 

študenta: 

Názov práce: 

Lucia Budinská Náhrada imateriálnej ujmy spôsobenej pozostalým usmrtením 

blízkej osoby 

Marek Kolodzej Zmluva ako dedičský titul 

Michal Lučivjanský Komparatívny pohľad na právnu úpravu Ambush marketingu 

Peter Sloboda Prieťahy v civilnom konaní verzus koncentračná zásada 

Martin Vranovič Nepriamy účinok práva EÚ – hrozba alebo užitočnosť 

 

 

VEREJNÉ PRÁVO 

Meno a priezvisko 

študenta: 

Názov práce: 

Dominika Arvaiová Protest prokurátora proti vkladu vlastníckeho práva verzus 

princípy právneho štátu 

Kristína Jakubíková Segregácia v školstve SR 

Tomáš Mészáros Aktuálne trendy vo vývoji demokracie na Slovensku 

a v Maďarsku 

Dominika Strigáčová Začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia v slovenskom 

trestnom práve 

Alexander Trstenský Postavenie Rady strážcov a súdnej moci v ústavnom systém 

Iránskej islamskej republiky 
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Prezentácia ich prác sa uskutočnila dňa 14.04.2011 v Amfiteátri UK v Bratislave za účasti 

študentov a hodnotiacej komisie.  

Hodnotiaca komisia pracovala v tomto zložení: predseda: prof.JUDr. Marian Vrabko,CSc. 

a členovia: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., 

JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

 

 Po predstavení všetkých prác hodnotiaca komisia vykonala celkové hodnotenie 

súťažných prác, určila ich poradie a vyhlásila výsledky za účasti dekana a prodekana fakulty. 

Víťazi 2. ročníka ŠVOČ boli za 1. 2 3. a 4. miesto ocenení finančne a to: za 1. miesto sumou 

500 €, za 2. miesto 400 €, za 3. miesto 300 € a za 4 miesto 200 €. Okrem toho všetci 

zúčastnení boli ocenení morálne, získali diplomy a knižné publikácie od sponzorov. 

 

Poradie výsledkov súťaže ŠVOČ bolo nasledovné: 

1. miesto – Michal Lučivjanský 

2. miesto – Marek Kolodzej 

3. miesto – Lucia Budinská 

4. miesto – Martin Vranovič 

Výsledky 2. ročníka ŠVOČ potvrdili predseda a členovia Hodnotiacej komisie: Predseda: 

prof. JUDr. Marian Vrabko, CSc. a členovia: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc; 

doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.; JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.; JUDr. Michal Ďuriš. PhD. 

. 

Ocenenia víťazom súťaže ŠVOČ, ako aj zúčastneným súťažiacim študentom osobne 

odovzdal Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave – prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. spolu 

s členmi hodnotiacej komisie. 

O .  Č I N N O S Ť  E L S A  B R A T I S L A V A  

Združenie ELSA Bratislava je hrdé na to, že aj v roku 2011 vyvinulo maximum úsilia pre 

napĺňanie svojich hlavných cieľov, ktorými je poskytnúť študentom práva čo najviac 

možností, ako získať ďalšie vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti práva, a prispieť tak 

k ich odbornému rastu. Neustále vzdelávanie, rozširovanie si obzorov a nadobúdanie 

zručností využiteľných v reálnom živote, sú v dnešnej dobe silnej konkurencie pre študentov 

práva nevyhnutným predpokladom pre ich budúce uplatnenie sa na trhu práce. Práve preto, 

aby sme študentov práva pripravili pre ich budúce právnické povolania čo najlepšie, sme za 

značnej podpory Právnickej fakulty UK, našich partnerov, advokátskej kancelárie 
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Čechová & Partners, mnohých projektových partnerov, a samozrejme samotných študentov, 

zorganizovali počas tohto roku mnohé podujatia, ktoré sa opäť tešili veľkej obľube a účasti zo 

strany tých, ktorým boli určené. 

Vzhľadom na ciele a zameranie činnosti nášho študentského združenia sme sa pri príprave 

a organizácii podujatí v roku 2011 sústredili na tradičné projekty, zamerané najmä na 

prepojenie teórie a praxe. Účasťou na týchto projektoch si študenti mohli otestovať svoje 

štúdiom nadobudnuté vedomosti a overiť si tak svoje schopnosti a zručnosti pri riešení často 

zložitých právnych problémov. Rovnako nechýbali ani podujatia, ktoré sa venovali aktuálnym 

právnym problémom, ale taktiež rôznym netradičným oblastiam práva, ktoré nebývajú tak 

často predmetom všeobecnej diskusie alebo záujmu. Nasledujúce riadky preto odhalia pestrú 

škálu podujatí, ktoré sa uskutočnili počas roku 2011 na pôde Právnickej fakulty UK, pričom 

pozornosť sa bude zameriavať na podujatia z prostredia všetkých troch kľúčových oblastí 

činnosti nášho združenia – „Semináre a konferencie“, „Akademické aktivity“ a výmenné 

študentské stáže „STEP“. 

1. LETNÝ SEMESTER, AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 

V rámci sekcie „Akademické aktivity“ boli kľúčovými projektmi Simulovaný súdny spor 

2011 a Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ). Jedná sa o tradičné každoročne 

organizované podujatia, na ktorých vzájomne spolupracuje ELSA Bratislava a Právnická 

fakulta UK, a ktoré sa tešia veľkej obľube zo strany študentov. 

Vo fakultnom kole Simulovaného súdneho sporu 2011 mali študenti opäť možnosť ukázať 

svoje schopnosti ako budúci advokáti v simulovanom pojednávaní pred trojčlennou porotou, 

ktorá vystupovala v úlohe súdneho senátu. Súťažné družstvá, zastupujúce vo fiktívnom spore 

žalobcu a žalovaného, si tentokrát zmerali sily pri riešení súťažného zadania z oblasti práva 

duševného vlastníctva. Víťazi fakultného kola boli odmenení mimoriadnym štipendiom, 

udeleným dekanom Právnickej fakulty UK, a ďalšími hodnotnými cenami, pričom víťazi 

ďalej reprezentovali Právnickú fakultu UK v národnom kole tejto súťaže. 

Aj v ďalšom ročníku projektu ŠVOČ sme boli svedkami vynikajúcich výsledkov 

študentov, z ktorých tí najlepší v rámci Konferencie ŠVOČ prezentovali svoje vedecké 

a odborné súťažné publikácie z rôznych právnych odvetví. Prínos odbornej práce týchto 

talentovaných študentov bol po zásluhe odmenený formou hodnotných cien a mimoriadnym 

štipendiom.  

ELSA Bratislava v sekcii „Akademických aktivít“ priniesla v letnom semestri študentom 

aj nevšedný zážitok v podobe Rímskeho simulovaného súdneho sporu, prostredníctvom 

ktorého mohli študenti na prednáške z Rímskeho práva pozorovať svojich spolužiakov 
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v úlohách účastníkov simulovaného dobového súdneho sporu. Študenti v dobových 

kostýmoch zinscenovali priebeh súdneho procesu v dobách antického Ríma, aby tak ich 

spolužiaci mohli získať lepšiu predstavu o tom, ako sa aplikovalo právo, ktorého tradície sa 

preniesli aj do mnohých súčasných právnych poriadkov.  

Za zmienku samozrejme stojí aj podujatie športového charakteru, ktoré malo za úlohu 

postarať sa o zdravie študentov. Konkrétne ide o podujatie s názvom „Deň netradičných 

športov“, ktoré bolo tentokrát zamerané na zdravie chrbtice. Študenti mali možnosť podstúpiť 

diagnostiku problémov postihujúcich chrbticu, dozvedieť sa od prítomných odborníkov viac 

o správnom držaní tela, a taktiež si zacvičiť jogu.  

Sekcia „Semináre a konferencie“ sa môže popýšiť úspešnými seminármi, ktoré boli 

venované problematike medzinárodného práva trestného a veľmi málo známej problematike 

športového práva. Na seminári „Úvod do medzinárodného práva trestného“ predniesol 

študentom svoje osobné skúsenosti z prostredia Medzinárodného trestného tribunálu advokát 

a odborník na túto problematiku, JUDr. Martin Kučera. Okrem všeobecných otázok 

týkajúcich sa predmetnej témy sa JUDr. Kučera venoval aj aktuálnym otázkam súvisiacim 

s operáciami NATO v Lýbii a výkonu spravodlivosti v prípadoch medzinárodných vojnových 

zločincov. Seminár s názvom „Športové právo“ zasa priniesol zaujímavý pohľad na pomerne 

málo známu problematiku spájajúcu právo a šport. Išlo o jeden z najúspešnejších seminárov, 

na ktorý prijali pozvanie odborníci ako Ing. Branislav Strečanský – riaditeľ odboru koncepcií 

a financovania športu, sekcia štátnej starostlivosti o šport MŠVVŠ SR, Mgr. et Mgr. Ladislav 

Križan PhD. z Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity, JUDr. Jozef Čorba, PhD. z Právnickej 

fakulty UPJŠ v Košiciach, JUDr. Marek Števček, PhD. a JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., 

LLM., MA z Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktorí sa danej oblasti práva aktívne venujú. 

ELSA Bratislava v roku 2011 zaznamenala úspechy aj v rámci sekcie výmenných 

študentských stáží „STEP“. V mesiaci august sme mali možnosť privítať v Bratislave dvoch 

stážistov pochádzajúcich z Nemecka a Rakúska, ktorí si vyskúšali prácu v prostredí 

renomovaných advokátskych kancelárií. Taktiež sme radi, že sme oživením tohto projektu 

prispeli k zvýšeniu záujmu našich študentov o možnosť prihlásiť sa na niektorú z ponúkaných 

zahraničných stáží, čo perspektívne znamená vytvorenie ďalších možností pre osobný 

a kariérny rast študentov Právnickej fakulty UK. 

2. ZIMNÝ SEMESTER, AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 

Ani v zimnom semestri akademického roka 2011/2012 sekcia „Akademických aktivít“ 

nezaostávala za predošlým semestrom, a priniesla študentom ďalšie zaujímavé podujatia. 
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Okrem športového „Dňa netradičných športov“, išlo o odštartovanie tretieho ročníka projektu 

„Simulovaný trestný proces 2012“, a usporiadanie projektu „ELSA Legal workshop“. 

„Simulovaný trestný proces 2012“ je spoločným projektom ELSA Bratislava, ELSA 

Paneurópa, Právnickej fakulty UK a Paneurópskej vysokej školy, Fakulty páva. V rámci tohto 

projektu majú študenti možnosť otestovať si svoje vedomosti z oblasti trestného práva pri 

simulácii trestného procesu. Tento rok mali študenti možnosť riešiť zložitú kauzu z veľmi 

aktuálnej oblasti trestnej činnosti páchanej pri verejnom obstarávaní. Po úspešnom písomnom 

fakultnom predkole bude súťaž zakončená na semifinálovom a finálovom simulovanom 

hlavnom pojednávaní, ktoré je plánované na marec 2012. 

ELSA Bratislava taktiež po dlhom období vďaka spolupráci s advokátskou kanceláriou 

Čechová & Partners poskytla študentom Právnickej fakulty UK možnosť zúčastniť sa na 

praktickom podujatí s názvom „ELSA Legal workshop“. Zúčastneným študentom bola 

odprednášaná problematika úlohy advokáta v procese fúzií a akvizícií akciových spoločností, 

kde študenti následne riešili sériu zadaných úloh, nadväzujúcich na danú problematiku. Pevne 

veríme, že sa tradícia takýchto podujatí ujme aj do budúcnosti. 

Vynechať samozrejme nemožno ani podujatie „Job fair 2011 – Uplatnenie absolventov 

práva“, na ktorom v priestoroch vestibulu Právnickej fakulty UK pozvané právnické 

a poradenské firmy ponúkali študentom informácie o svojej činnosti a možnosť oboznámiť sa 

s ponukami zamestnania v oblasti právnických a poradenských služieb. 

Sekcia „Semináre a konferencie“ sa taktiež postarala o bohatý program počas zimného 

semestra akademického roka 2011/2012. Medzi mnohými seminármi treba určite spomenúť 

semináre ako „Čo priniesla novela Zákonníka práce?“, kde zúčastnení odborníci spolu so 

študentmi diskutovali o problémoch a novinkách, ktoré priniesla novela Zákonníka práce, 

ďalej seminár o diplomatickom práve, na ktorom pozvaní diplomati rozprávali o úlohách 

veľvyslancov a ich osobných skúsenostiach s výkonom tohto povolania, ale taktiež besedu 

s mládežníckou delegátkou Slovenska pri Valnom zhromaždení OSN a mnohé ďalšie. 

V rámci tejto sekcie sa taktiež podarilo uskutočniť prvú časť študijnej výmeny s lokálnou 

skupinou ELSA Lodž v Poľsku, kam členovia ELSA Bratislava vycestovali na 4-dňový 

študijný pobyt. Následne v priebehu marca je očakávaný príchod poľskej delegácie ELSA 

Lodž do Bratislavy, ktorá bude mať tak ako naši členovia, zabezpečený akademický aj 

spoločenský program. 

 

Na záver možno konštatovať, že rok 2011 bol ďalším úspešným rokom, ktorý priniesol 

pre študentov Právnickej fakulty UK mnohé možnosti, ako svoj voľný čas využiť efektívne 

a zmysluplne v záujme zvyšovania úrovne svojho vzdelania. Všetky uvedené podujatia bolo 
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možné zrealizovať aj vďaka významnej podpore zo strany vedenia, pedagógov a ostatných 

zamestnancov Právnickej fakulty UK. V ELSA Bratislava sme hlboko presvedčení, že na 

základe takejto kvalitnej spolupráce môžeme dosiahnuť pri napĺňaní našich spoločných cieľov 

v oblasti právnického vzdelávania ešte viac. Práve preto vidíme ďalší potenciál prehlbovania 

tejto spolupráce, ktorá bude vždy len ku prospechu študentov Právnickej fakulty UK. 

 

Časopis PaFUK 

 

Časopis PaFUK vychádza na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

už 21 rokov. Jeho vydavateľom je študentská organizácia Európske združenie študentov práva 

(ELSA) Bratislava, ktorá ho zastrešuje a redakcii časopisu vytvára vhodné pracovné zázemie.  

Časopis v súčasnosti vychádza 2xkrát za semester, a to v elektronickej forme. Nový 

"elektronický" PaFUK je pokračovaním jeho tradičného tlačeného predchodcu – aj teraz si ho 

môže prečítať každý a zadarmo. Dúfame, že elektronická forma ho urobí dostupným naozaj 

pre všetkých študentov.  

Koncepcia časopisu 

PaFUK je časopisom študentov práva pre študentov práva. Jeho úlohami je informovať 

o právnych témach, dianí na fakulte, o činnosti a aktivitách ELSA, a za cieľ si taktiež kladie aj 

pobaviť svojich čitateľov. Preto má štyri hlavné časti: odbornú, školskú, ELSA a zábavnú. 

Našim cieľom je poskytnúť inteligentné, zábavné, zaujímavé a pre budúceho právnika 

prospešné čítanie. 

Obsah časopisu 

Odborná časť je nosným prvkom časopisu a zahŕňa viaceré tematické články (napr. rozbor 

aktuálnej udalosti či už doma alebo v zahraničí, rozhovor so zaujímavou osobnosťou z oblasti 

práva alebo pedagógom, práce doktorandov, abstrakty ŠVOČ a ďalšie články na odborné 

témy). Cieľom školskej časti je informovať o dianí na fakulte ako aj poskytnúť akékoľvek 

užitočné informácie pre študentov, napr. o Erasme, prideľovaní bodov na internáty, 

štipendiách, výmenných pobytoch, stážach a podobne. ELSA časť priblíži prácu našej 

organizácie a rôzne podujatia, ktoré organizuje, či už formou recenzie 

prebehnutých a každoročných akcíí alebo formou propagácie pripravovaných podujatí. 

Zábavná časť je určená na odľahčenie časopisu a jej hlavnými súčasťami sú recenzie na rôzne 

kultúre podujatia (napr. divadlo, kino) ako aj recenzie na knihy a hudbu, cestopisné články, 

reportáže zo života študentov a podobne.  

 

Redakčná rada 
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Priestor na písanie pre PaFUK majú všetci študenti, ktorí sa chcú zapojiť a podeliť o svoj 

názor, skúsenosti či zážitky. Prispievať môžu ako pravidelní redaktori alebo ako občasní 

prispievatelia do ktorejkoľvek časti časopisu. Redakcia rada privíta nové nápady aj 

pripomienky. 

Inzercia 

(zatiaľ v riešení) 

 

Kontakt 

Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava 

Šafárikovo námestie 6,  

P. O. BOX 313 

810 00  Bratislava I 

Petra Dzubáková - Hlavná redaktorka časopisu PaFUK 

petra.dzubakova@elsa.sk  
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V I I .  F I N A N Č N É  Z A B E Z P E Č E N I E  

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ako súčasť verejnej vysokej školy 

– Univerzity Komenského v Bratislave sa riadila pri hospodárení v roku 2011 všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, predovšetkým podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej 

opatreniami MF SR, metodickými usmerneniami MŠ SR, vnútornými predpismi na UK 

a Právnickej fakulty UK a na princípe viaczdrojového financovania.  

Hlavným zdrojom financovania bola pridelená dotácia zo štátneho rozpočtu, poskytnutá 

na základe dotačnej zmluvy Univerzity Komenského s Ministerstvom školstva SR, ktorú UK 

rozdelila všetkým súčastiam.  

Ďalšie finančné prostriedky z verejných zdrojov Právnická fakulta UK získala 

prostredníctvom dotácií z MŠ SR na projekty VEGA, KEGA a z Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja (APVV). 

Právnická fakulta UK aj v roku 2011 bola nútená na pokrytie výdavkov potrebných na 

zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania, prevádzky, rozvoja a pri tvorbe rozpočtu na rok 

2011 popri dotácii zo štátneho rozpočtu a pri poddimenzovaní financovania kapitoly 

vysokého školstva doplniť nedostatok finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov, ktoré 

predstavovali v prevažnej miere: 

 

- výnosy zo školného  

- výnosy za prijímacie konanie, 

- výnosy z poplatkov spojených so štúdiom,  

- výnosy sprostredkované darovacími zmluvami. 

 

V súlade so schváleným Štatútom Univerzity Komenského v Bratislave a s vnútornými 

predpismi, ktoré upravujú výber školného a poplatkov spojených so štúdiom, Právnická 

fakulta UK odviedla 3 % zo zaplateného školného za akademický rok 2010/2011 ku dňu 

31. 5. 2011 a za akademický rok 2011/2012 ku dňu 30. 11. 2011 do fondu rozvoja UK 

finančné prostriedky v sume 13 833,49 eur. 

A .  R O Č N Á  Ú Č T O V N Á  Z Á V I E R K A  

Ročná účtovná závierka za rok 2011 bola spracovaná v zmysle Metodického usmernenia 

Ministerstva financií SR z 29. novembra 2010 č. MF/28090/2010-31 k postupu pri aplikácii 
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§ 2 opatrenia Ministerstva financií SR z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa 

ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob a termíny predkladania informácií 

z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy 

a v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a Metodickými usmerneniami 

MŠ SR a MF SR. 

 

Účtovná závierka za rok 2011 bola spracovaná vo finančnom informačnom systéme SAP 

SOFIA v sústave podvojného účtovníctva, ktorá tvorí jeden celok a je štruktúrovanou 

prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a poskytuje pravdivý obraz 

o majetku, záväzkoch, hospodárskom výsledku a celkovej finančnej situácii fakulty, ako 

účtovnej jednotky. 

Základom výročnej správy o hospodárení Právnickej fakulty UK bola ročná účtovná 

závierka za rok 2011, ktorej súčasťou sú nasledovné výkazy: 

 

1. Súvaha za rok 2011 

2. Výkaz ziskov a strát 

3. Zostatky účtov HK 

4. Zostatky bankových účtov 

 

 

1. SÚVAHA  

 

Súvaha poskytuje ucelený prehľad o aktívach a pasívach Právnickej fakulty UK. Celková 

hodnota aktív vykázaná v súvahe sa rovná celkovej hodnote pasív a je vo výške 

1 374 250,71 eur. 

V priebehu sledovaného obdobia objem aktív v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

vzrástol o 224 970,83 eur.  

2. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

Výkaz ziskov a strát je prehľadným usporiadaním celkových zúčtovaných nákladov 

a výnosov za rok 2011, ako aj vyčíslením celkového výsledku hospodárenia za rok 2011. 
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B .  A N A L Ý Z A  V Ý N O S O V  A  N Á K L A D O V  

Analýza vychádza z údajov o výnosoch a nákladoch uvedených vo Výkaze ziskov a strát 

a to:  

Celkové výnosy predstavovali 3 533 283,50 € 

Z toho:  1. výnosy hlavnej činnosti  3 524 739,47 € 

 2. výnosy podnikateľskej činnosti  8 544,03 € 

  

Celkové náklady predstavovali 3 532 150,54 € 

Z toho:  1. náklady hlavnej činnosti 3 515 498,33 € 

 2. náklady podnikateľskej činnosti 16 652,21 € 

  

Výsledok hospodárenia bol vo výške 1 132,96 € 

Z toho: 1. výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti 9 241,14 € 

 2. výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti - 8 108,18 € 

 

Na Právnickej fakulte UK bol v roku 2011 dosiahnutý celkový kladný hospodársky 

výsledok, ktorý predstavoval zisk vo výške 1 132,96 eur. 

1. ANALÝZA VÝNOSOV: 

V rámci hlavnej činnosti tvorili podstatnú časť výnosy zo štátnej dotácie, ktoré 

predstavovali príjem dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške: 

2 578 930,35 € (dotácia na bežné výdavky) 

 

 

Okrem dotácie zo štátneho rozpočtu Právnická fakulta UK využívala aj ďalšie zdroje, a to 

druhou najväčšou skupinou výnosov boli iné ostatné výnosy v celkovej výške 620 636,93 eur 

v nasledovnej štruktúre: 
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1. Školné za prekroč. štandard.dĺžky 28 009,80 €

2. Školné od cudzincov 67 200,00 €

3. Poplatky za prijímacie konanie 77 366,95 €

4. Poplatky za rigorózne konanie 74 802,75 €

5. Poplatky za vydanie dokladov 14 971,66 €

6. Poplatky za ďalšie vzdelávanie 32 216,29 €

7. Školné externých študentov 288 794,88 €

8. Ostatné výnosy 26 960,57 €

9. Tržby z predaja služieb 10 314,03 €  

2. ANALÝZA NÁKLADOV 

Prehľad nákladov vo výške 3 532 150,54 eur za rok 2011 je podrobne špecifikovaný vo 

výkaze ziskov a strát za rok 2011, pričom náklady z hlavnej činnosti boli čerpané v sume 

3 515 498,33 eur a náklady z podnikateľskej činnosti boli čerpané v sume 16 652,21 eur. 

 

1. Knihy, časopisy a noviny 34 585,69 €

2. Drobný hmotný majetok 35 252,51 €

3. Opravy a udržiavanie 3 353,68 €

4. Cestovné 18 242,08 €

5. Služby 168 569,95 €

6. Mzdové prostriedky 1 904 679,51 €

7. Zákonné sociálne poistenie 601 457,21 €

8. Zákonné sociálne náklady 51 471,50 €

9. Štipendiá doktorandské 332 280,00 €  

3. ANALÝZA NÁKLADOV VO VYBRANÝCH OBLASTIACH: 

program / podprogram 021 02 03 

čerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 980 eur boli pridelené z Ministerstva 

školstva SR Rámcovou zmluvou č. 0304/2008/SMS na štipendiá pre zahraničných 

štipendistov. 

 

program / podprogram 077 11 00 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania 

a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  

 

Náklady na mzdy 

Čerpanie: mzdové prostriedky    957 398,72 € 

odvody     311 216,58 € 
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Nakoľko objem pridelených finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poisťovní 

nezahŕňali reálnu výšku nákladov ani na zákonne nárokovateľné zložky funkčných platov 

všetkých zamestnancov fakulty, boli doplnené z vlastných výnosov Právnickej fakulty UK. 

 

program / podprogram 077 11 06 - Ústav medzinárodných vzťahov a právnej 

komparatistiky 

čerpanie: 

610 – mzdové prostriedky – špecifiká (účelovo pridelené) 

620 – odvody – špecifiká (účelovo pridelené) 

čerpanie: mzdové prostriedky     48 534,65 € 

odvody        16 540,85 € 

 

Rozbor funkčného platu zamestnancov fakulty – čerpanie: 

Funkčný plat Dotačné zdroje Nedotačné zdroje

Prostriedky 

prijaté zo 

zahraničia

1. tarifné platy 1 157 390,14 € 26 326,86 €

2. osobné príplatky 27 404,55 € 136 268,51 €

3. odmeny 22 585,00 € 170 383,00 € 300,00 €

4. príplatok za riadenie 24 615,00 €

5. náhrady mzdy 223 825,33 € 18 980,54 €

6. príplatky(nadčas, So, Ne, pohot.) 1 571,71 €  

priemerná mzda zamestnanca fakulty FP :   939,96 € 

priemerná mzda zamestnanca fakulty TP :   614,84 € 

priemerná mzda zamestnanca fakulty FP bez odmien  839,58 € 

 

Prepočítaná priemerná mzda zamestnanca fakulty v pracovnom zaradení: 

 

a) pedagogického zamestnanca 

bez osobného príplatku  996,59 € 

s osobným príplatkom  1 067,10 €  

  

- profesor 1 711,60 € 

- docent 1 186,47 € 

- odborný asistent 970,40 € 

- asistent 553,66 € 
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b) administratívneho zamestnanca 

bez osobného príplatku 631,95 € 

s osobným príplatkom  757,58 € 

z toho: Akademická knižnica: 653,33 € 

 

program/podprogram 077 11 16 - Štipendiá doktorandov 

Fakulta zaznamenala nárast počtu interných doktorandov, kde celkové čerpanie 

finančných prostriedkov bolo vo výške 332 280 eur. 

 

program/podprogram 077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 

Základný výskum na VŠ 

Čerpanie: mzdové prostriedky   446 012,68 € 

odvody    152 669,68 € 

 

program/podprogram 077 15 01 - Sociálne štipendiá a študentské pôžičky 

640 – sociálne štipendiá 

Čerpanie na uvedenej položke bolo realizované v súlade so zákonom o sociálnych 

štipendiách v objeme finančných prostriedkov: celkom 198 385 eur. 

 

program/podprogram 077 15 02 - Motivačné štipendiá 

Motivačné štipendiá boli vyplatené vo výške 69 666,79 eur. 

 

Ostatné 

Náklady na mzdy dotačné programy - ostatné 

Čerpanie: mzdové prostriedky    50 243,73 € 

odvody      2 023,16 € 

 

Náklady na mzdy nedotačné programy 

Čerpanie: mzdové prostriedky    403 048,73 € 

odvody     119 193,72 € 

 

Náklady na mzdy – podnikateľská činnosť 

Čerpanie: mzdové prostriedky    10 116,61 € 

  odvody     2 743,39 € 
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C .  F I N A N Č N É  Z A B E Z P E Č E N I E  P R O J E K T O V  A  G R A N T O V  

 

V roku 2011 bola Právnická fakulta UK znovu zapojená do riešenia nových Grantov UK, 

nových a pokračujúcich projektov APVV, VEGA, KEGA. 

 

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých vedeckých pracovníkov rektor UK 

v Bratislave schválil pre rok 2011 trinásť Grantov UK s objemom finančných prostriedkov 

13 060,00 eur, ktoré boli Právnickej fakulte UK zaslané na jej zostatkový účet. 

 

Novým a pokračujúcim projektom APVV, KEGA a VEGA v roku 2011 boli pridelené 

finančné prostriedky na schválené projekty v celkovej výške 98 617 eur. 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky pre rok 2011 a prenesené zostatky 

z predchádzajúcich rokov boli čerpané nasledovne: 

 

Názov grantu a 

projektu
zdroj 111 zdroj 131A zdroj 1319 zdroj 1318 Spolu

Granty UK 11 976,86 11 976,86

Vega 6 574,40 1 011,45 1,07 7 586,92

Kega 8 728,67 3 571,23 12 299,90

APVV 72 637,80 43 230,80 497,91 116 366,51

Spolu 87 940,87 47 813,48 11 977,93 497,91 136 253,33

Čerpanie v roku 2011

 

D .  D R U H O V É  Č L E N E N I E  N Á K L A D O V  

630 – tovary a služby 

Náklady na tovary a služby predstavovali objem finančných prostriedkov: 

 

Čerpanie: 

a) Škola                                       28 811,43 €

b) dotačné zdroje (Veda, Vega, Kega, APVV )               107 845,50 €

c) zostatkový účet (Škola, Veda, Kega, APVV, GUK) 62 401,71 €

d) vlastné zdroje 781 503,39 €

e) zahraničné zdroje 9 823,21 €

SPOLU 990 385,24 €  
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 z dotácie štátneho rozpočtu boli pokryté zákonom stanovené položky (stravné, sociálny 

fond, OON, nákup kancelárskych potrieb, čiastočné opravy, inzercia, poštovné, telefóny) 

 z vlastných zdrojov fakulta skoro v plnom rozsahu zabezpečila prevádzku fakulty, keďže 

dotácia štátneho rozpočtu pokrývala tovary a služby v minimálnej miere. 

E .  F O N D Y  

Právnická fakulta UK v súlade s vysokoškolským zákonom a rozhodnutím príslušného 

orgánu verejnej vysokej školy tvorila finančné fondy, ktorých stav k 31.12.2011 bol 

nasledovný : 

Štipendijný fond 1 861,15 €

Rezervný fond 14,09 €

Fond reprodukcie   3 089,22 €

Sociálny fond 10 726,62 €  

F .  R E K A P I T U L Á C I A  

Nedočerpané dotácie finančných prostriedkov za rok 2011 predstavujú výšku  

126 699,42 EUR a uvedené finančné prostriedky boli prevedené na zostatkový účet fakulty 

dňa 22.12.2011. 

 

Zostatky finančných prostriedkov sú nasledovné :  

 

   

Škola + ÚMV a PK 22 976,50 €

PraF Infra pre VaT 29 821,57 €

Vega bežné výdavky 2 105,60 €

Spolu  Kega v eur 697,33 €

Spolu   APVV 7 873,20 €

Štipendiá doktorandské.  63 029,23 €

Motivačné štipendiá 195,99 €

Spolu 126 699,42 €

Názov Zostatok z roku 2011

 

G .  Z Á V E R  

Výsledkom hospodárenia a finančnému zabezpečeniu chodu fakulty sa priebežne venuje 

vedenie Právnickej fakulty UK Bratislava. 
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V I I I .  M A T E R I Á L N E  Z A B E Z P E Č E N I E  

Finančné prostriedky, ktoré boli vynaložené v hospodárskej činnosti smerovali najmä na 

zabezpečenie nasledovných oblastí: 

 

a) optimalizácia pracovného prostredia fakulty 

o zlepšenie materiálneho zabezpečenia, modernizácia a vybavenie kancelárii 

v objeme: 1 368,86 eur  

o postupné zabezpečovanie vybavenia zamestnancov fakulty výpočtovou technikou 

vrátane príslušenstva v objeme: 11 931,73 eur 

o zabezpečovanie opráv technického zariadenia v objeme: 2 481,64 eur 

b) podpora odborno-spoločenských podujatí usporiadaných fakultou: 

o Medzinárodná konferencia mladých vedeckých zamestnancov, interných 

a externých doktorandov fakulty: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 

Termín : 31.3. – 2.4.2011 

Náklady : 11 687,16 eur 

o Športové dni Právnickej fakulty UK, FTVŠ UK 

termín : 23.6.2011 

náklady : 1 095 eur 

 

Vedenie fakulty v roku 2011 sa spolupodieľalo na čerpaní finančných prostriedkov:   

o zo sociálneho fondu v spolupráci s ZO OZ PŠaV PraF UK v celkovom objeme 

19 681,90 eur (týka sa to najmä akcií: Relaxačný pobyt Piešťany, Posedenie pri 

Kačacine a príspevky na stravné a dopravné ) 

o vzdelávanie a školenie zamestnancov 

o podpore aktivít študentov združených v ELSA. 
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I X .  Ľ U D S K É  Z D R O J E  A  P E R S O N Á L N A  P O L I T I K A   

 

ZOZNAM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV FAKULTY K 31. 12. 2011 

V ČLENENÍ PODĽA KATEGÓRIÍ:  

Profesori: 

Beňa Jozef, prof. JUDr. CSc. 

Cibulka Ľubor, prof. JUDr. CSc. 

Kubíček Pavol, prof. JUDr. CSc. 

Patakyová Mária, prof. JUDr. CSc. 

Šámal Pavel, prof. JUDr. Ph.D. 

Vrabko Marián, prof. JUDr. CSc. 

Docenti : 

Bílý Jiří, doc. JUDr. PhD. 

Cuper Ján, doc. JUDr. CSc. 

Čentéš Jozef, doc. JUDr. PhD. 

Dulák Anton, doc. JUDr. PhD. 

Fedorovičová Iveta, doc. JUDr. CSc. 

Ficová Svetla, doc. JUDr. CSc. 

Fogaš Ľubomír, doc. JUDr. CSc. 

Fridrich Branislav, doc. JUDr. PhD. 

Gahér František, doc. JUDr. CSc. 

Chovancová Jarmila, doc. JUDr. CSc. 

Jakubovič Daniel, doc. JUDr. PhD. 

Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. 

Mamojka Mojmír, doc. JUDr. PhD. 

Matlák Ján, doc. JUDr. CSc. 

Nemec Matúš, doc. JUDr. PhD. 

Pinková Dagmar, doc. JUDr. CSc. 

Prokeinová Margita, doc. JUDr. PhD. 

Sidak Mykola, doc. DrSc. 

Srebalová Mária, doc. JUDr. PhD. 

Stanek Dušan, doc. JUDr. CSc. 
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Turayová Yvetta, doc. JUDr. CSc. 

Valent Tomáš, doc. JUDr. CSc. 

Vršanský Peter, doc. JUDr. CSc. 

Odborní asistenti s CSc./PhD.: 

Abrahámová Eva, PhDr. CSc. 

Blažek Radovan, JUDr. PhD. 

Brtko Róbert, PaedDr. JCDr. CSc. 

Burda Eduard, JUDr. PhD. 

Caltík Štefan, doc. PhDr. CSc. 

Celnarová Xénia, PhDr. CSc. 

Cepek Branislav, doc. JUDr. Ing. PhD. 

Čunderlík Ľubomír, JUDr. PhD. 

Dováľová Gabriela, Ing. PhD. 

Duláková Jakúbeková Denisa, JUDr. PhD. 

Duračinská Mária, JUDr. CSc. 

Ďurica Milan, JUDr. PhD. 

Ďuriš Michal, JUDr. PhD. 

Fábry Branislav, JUDr. PhD. 

Fekete Imrich, JUDr. CSc. 

Fröhlichová Ingrid, Ing. PhD. 

Gábriš Tomáš, JUDr. PhD. 

Gešková Katarína, JUDr. PhD. 

Giba Marián, JUDr. PhD. 

Glézl Andrej, JUDr. PhD. 

Golian Ján, JUDr. PhD. 

Hajnišová Edita, JUDr. PhD. 

Havranová Marta, PaedDr. CSc. 

Hnilica Radoslav, JUDr. PhD. 

Hojsík Dalibor, MUDr. PhD. 

Hruškovič Ivan, JUDr. CSc. 

Horniaková Ľubica, doc. JUDr. CSc. 

Kasanický Gustáv, prof. Ing. CSc. 

Kolárik Andrej, Mgr. PhD. 

Križan Martin, JUDr. PhD. 
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Kubíčková Gabriela, JUDr. CSc. 

Kuril Michal, JUDr. PhD. 

Kurilovská Lucia, JUDr. PhD. 

Korček Vladimír, doc. PhDr. CSc. 

Ľalík Tomáš, JUDr. PhD. 

Lysá Anna, PhDr. CSc. 

Lysý Miroslav, Mgr. PhD. 

Macková Zuzana, JUDr. PhD. 

Martvoň Anton, Mgr. PhD. 

Masár Dušan, Ing. PhD. 

Mencerová Ingrid, JUDr. PhD. 

Muríň Peter, JUDr. CSc. 

Nováková Mária, JUDr. PhD. 

Pekár Bernard, JUDr. Ing. PhD. 

Pénzeš Peter, JUDr. PhD. 

Podolec Ondrej, Mgr. PhD. 

Puchovský Ján, JUDr. PhD. 

Reichardt David, Mgr. PhD. 

Seman Radoslav, JUDr. PhD. 

Smyčková Romana, JUDr. PhD. 

Solčanský Dalimír, JUDr. PhD. 

Schronk Róbert, prof. JUDr. CSc. 

Šerešová Erika, Mgr. PhD. 

Šimková Svatava, PhDr. PhD. 

Števček Marek, JUDr. PhD. 

Tobiášová Lýdia, JUDr. PhD. 

Turčan Martin, JUDr. PhD. 

Uličná Petra, Mgr. PhD. 

Vaculíková Nadežda, JUDr. PhD. 

Valuch Jozef, JUDr. PhD. 

Vozáryová Miroslava, JUDr. PhD. 

Zelenák Peter, PhDr. CSc. 

Odborní asistenti bez vedeckej hodnosti: 

Dudláková Monika, PhDr. 
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Grofiková Katarína, Mgr. 

Ivan Pavol, JUDr. 

Kučová Tatiana, PhDr. 

Kummerová Silvia, PhDr. 

Luprichová Petronela, Mgr. 

Maruchnič Ján, JUDr. Ing. 

Mrva Michal, JUDr. Mgr. 

Rišová Michaela, JUDr. 

Ružičková Soňa, PhDr. 

Trylč Milan, Mgr. 

Asistenti: 

Burdová Katarína, JUDr. 

Danišovičová Lucia, JUDr. 

Daňko Martin, Mgr. 

Huťka Matúš, Mgr. 

Laučíková Miroslava, Mgr. 

Matúška Tomáš, JUDr. 

Munk Rastislav, Mgr. 

Nádaždyová Anna, Mgr. 

Pecho Štefan, Mgr. 

Polakovič Eduard, Mgr. 

Sťahulová Simona, JUDr. 

Štukovská Dajana, JUDr. 

Taranová Eva, Mgr. 

Valent Michal, JUDr. 

Výskumní pracovníci s CSc./PhD.: 

Adamov Norbert, Mgr. PhD. 

Blažo Ondrej, Ing. Mgr. PhD. 

Capandová Petra, Mgr. PhD. 

Hamuľák Juraj, Mgr. PhD. 

Hošoff Boris, Ing. PhD. 

Kordík Marek, JUDr. PhD. 

Kováčiková Hana, JUDr. PhD. 
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Kunová Vlasta, doc. JUDr. CSc. 

Laciak Ondrej, JUDr. PhD. 

Lenhartová Katarína, Mgr. PhD. 

Lysina Peter, JUDr. PhD. 

Škrobák Ján, Mgr. PhD. 

Škultéty Peter, prof. JUDr. DrSc. 

Tóthová Katarína, prof. JUDr. DrSc. 

Vačok Juraj, JUDr. PhD. 

Výskumní pracovníci bez vedec. hodnosti: 

Dufalová Lenka, Mgr. 

Vrabková Veronika, Mgr. 

Nepedagogickí pracovníci : 

Pracovisko: Zaradenie: Meno, titul : 

 

 Tajomník fakulty Václav Igor, Ing. 

 

Sekretariát dekana a tajomníka Sekretárka Frlavsová Anna, Bc. 

  Rapiová Júlia 

 Vodič Šošovica Peter 

 

Referát personálnej práce  Senková Zlata 

 

Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť: 

Študijné oddelenie Vedúca odd. Sidorjaková Dagmar, Mgr.  

 študijné referentky Domčeková Helena  

  Hapčová Ivana 

  Kopernická Oľga 

  Marušincová Valéria 

  Slobodová Zuzana 

  Slovačeková Patrícia 

  Švecová Petra 
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Úsek prodekana pre vedeckú činnosť: 

Ref. vedy a výskumu, rigorózneho konania, ďal.vzdelávania Mydliarová Magdaléna, Ing. 

Akademická knižnica PraF AK PraF Riaditeľ knižnice Budayová Anna Mgr.

 Knihovník Bágeľová Anna, PhDr. 

  Boriová Blanka 

  Danišovičová Anna 

  Gibalová Elena 

  Hornáčková Monika 

  Kovarčíková Izabela 

  Křápková Jitka, PhDr. 

  Martanovičová Jaroslava 

  Smolárová Kornélia 

  Strašáková Valéria 

  Škorvagová Katarína, Bc. 

 

Úsek prodekana pre zahr. vzťahy a grantovú politiku 

Referát grantovej politiky a medzinárodných vzťahov. Jonatová Eva, JUDr. Ing. 

 

Úsek prodekana pre postgaduálne štúdium a masmediálnu komunikáciu 

Referát edičnej a vydavateľskej činnosti Vlková Eva, Mgr. 

  Kosibová Mária 

 

Úsek prodekana pre doktorandské štúdium 

Referát doktorandského štúdia  Karpátiová Renáta, Ing. 

Referát doktorandského štúdia pre zahraničných študentov Brillová Daniela, RNDr., PhD. 

Referát informačných technológií Technický správca Fodor Alexander, Ing. 

 Technik VT, webmaster Kovár Ladislav 

 Technik VT Laboš Viktor 

 

Dekanát – útvary tajomníka fakulty 

Ekonomické oddelenie Vedúca oddelenia Novomestská Zora, Ing. 

 Referát ekonomiky práce Bubniaková Ľudmila, Ing. 

 Referát plánu a rozp. Vričanová Ivana 

 Referát mzd. učtárne Walterová Jarmila 

 Pokladňa Hrušecká Vlasta 
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 Referát všeobec. učtárne Bakšová Jana, Ing. 

  Mlečenkovová Blanka 

Referát obslužných činností Archivár Kardošová Veronika 

 Pracovník podateľne Dudová Anna 

  Sekerková Mária 

Referát správy majetku a MTZ Referent hosp. správy Fischlová Deana 

 Referent MTZ Nemcová Alena 

 

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

 Pracovníčky ústavu Marušková Zuzana, Bc. 

  Vydarená Katarína, Mgr. 

 

Sekretárky katedier: Sekretárka Belejová Renáta 

  Gallová Edita 

  Gonščáková Silvia 

  Hanáková Nikoleta 

  Kvaltínová Danka 

  Martinkovičová Renáta 

  Ondrejičková Ľudmila 

  Rajčányová Zuzana 

  Slatkovská Viktória 

  Smolková Ivana 

  Švecová Zuzana 

 

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov a zamestnancov k 31.12.2011: 

Profesori 6 

Docenti 23 

Odborní asistenti 73 

Asistenti 14 

Výskumní pracovníci 17 

Administratívni zamestnanci 43 

IT 3 

Knižnica 12 

Vodič  1 

Zamestnanci spolu 192 
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Výberové konania na obsadenie vysokoškolských učiteľov sa uskutočnili nasledovne: 

- profesor na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva 

- odborný asistent na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva 

- vedúci katedier PraF a riaditeľ ÚMVaPK 

- odborný asistent na Katedre občianskeho práva 

- odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva 

- odborný asistent na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva 

- docent na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva 

- docenti na Katedre teórie práva a sociálnych vied 

- odborný asistent na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva 

- docent na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva 

- docent na Katedre teórie práva a sociálnych vied 

- odborný asistent na Katedre právnych dejín 

- výskumný pracovník Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

- docent na Katedre ekonomických vied a PIKT 

- vedúci Katedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva 

- odborný asistent na Katedre občianskeho práva 

- odborní asistenti na Katedre ústavného práva 

- výskumný pracovník na Katedre právnych dejín 

- docent na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

- odborný asistent na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva 

- docent na Katedre občianskeho práva 

- odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva SZ 
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X .  P R A C O V I S K Á  F A K U L T Y  

K A T E D R Y :  

Katedra právnych dejín 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 105 – 106, 308, 309, 412 – 415, I., III. a IV. poschodie, SB, 

tel. sekr. 592 44 262, e-mail: kpd@flaw.uniba.sk 

V e d ú c i  k a t e d r y : prof. JUDr. Jozef B e ň a ,  CSc. 

Katedra teórie práva a sociálnych vied  

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 609, 611, 612, 615, 615a VI. poschodie, NB, 

tel. sekr. 592 44 675, e-mail: ktp@flaw.uniba.sk 

V e d ú c a  k a t e d r y : JUDr. Nadežda Va c u l í k o v á, PhD. 

Katedra ústavného práva  

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 301 – 303, 328 III. poschodie, SB,  

tel. sekr. 592 44 527, e-mail: ksp@flaw.uniba.sk 

V e d ú c i  k a t e d r y : prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

Katedra správneho a environmentálneho práva 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 315, 315a, 315b, 316 – 318, III. poschodie, SB, 

tel. sekr. 592 44 380, e-mail: ksep@flaw.uniba.sk 

V e d ú c i  k a t e d r y : prof. JUDr. Marián V r a b k o, CSc.  

Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva  

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 202 – 209, II. poschodie, SB, 

tel. sekr. 592 44 304, e-mail: kofhp@flaw.uniba.sk 

V e d ú c a  k a t e d r y : JUDr. Mária D u r a č i n s k á, CSc. 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia  

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

mailto:kpd@flaw.uniba.sk
mailto:ktp@flaw.uniba.sk
mailto:ksp@flaw.uniba.sk
mailto:ksep@flaw.uniba.sk
mailto:kofhp@flaw.uniba.sk
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miestnosti č. 602, 603, 621, 621/a, 622, VI. poschodie, NB, 

tel. sekr. 592 44 268, e-mail: kpppsz@flaw.uniba.sk 

V e d ú c i  k a t e d r y : JUDr. Michal K u r i l, PhD. 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 508 – 515, V. poschodie, NB, 

tel. sekr. 592 44 440, e-mail: ktpkk@flaw.uniba.sk 

V e d ú c a  k a t e d r y : doc. JUDr. Yvetta T u r a y o v á, CSc. 

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 304 – 307, III. poschodie, SB, miestnosť č. 610, 623, VI. poschodie, NB, 

tel. sekr. 592 44 338, e-mail: kmep@flaw.uniba.sk 

V e d ú c i  k a t e d r y : JUDr. Michal Ď u r i š , PhD. 

Katedra občianskeho práva 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 411/a, IV. poschodie, SB, č. 614, 616, 617, 620, 624 – 627, VI. poschodie, NB, 

tel. sekr. 592 44 313, e-mail: kop@flaw.uniba.sk 

V e d ú c i  k a t e d r y : doc. JUDr. Ľubomír F o g a š , CSc. 

Katedra ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 409 – 411, IV. poschodie, SB, č. 516, 517, V. poschodie, NB. 

tel. sekr. 592 44 334, e-mail: kevpikt@flaw.uniba.sk 

V e d ú c i  k a t e d r y : doc. PhDr. Dušan S t a n e k ,  CSc. 

Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 108 – 112, I. poschodie, SB, 

tel. sekr. 592 44 444, e-mail: kpkts@flaw.uniba.sk 

Vedúca katedry: PaedDr. Marta H a v r a n o v á,  CSc. 

 

 

mailto:kpppsz@flaw.uniba.sk
mailto:ktpkk@flaw.uniba.sk
mailto:kmep@flaw.uniba.sk
mailto:kop@flaw.uniba.sk
mailto:kevpikt@flaw.uniba.sk
mailto:kpkts@flaw.uniba.sk
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Ú S T A V  M E D Z I N Á R O D N Ý C H  V Z Ť A H O V  A  P R Á V N E J  K O M P A R A T I S T I K Y  

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 

miestnosti č. 418 – 420, IV. poschodie, SB, 

tel. sekr. 592 44 162, e-mail: umv@flaw.uniba.sk 

Riaditeľka ústavu : doc. JUDr. Vlasta K u n o v á, CSc. 

mailto:umv@flaw.uniba.sk
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X I .  P R Í L O H Y  

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2011  

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

AAA01 Burda, Eduard [UKOPATP] (26%) - Čentéš, Jozef [UKOPATP] (6%) - Kolesár, Juraj (4%) - Kordík, 

Marek [UKOPATP] (18%) - Mencerová, Ingrid [UKOPATP] (2%) - Prokeinová, Margita [UKOPATP] 

(7%) - Tobiášová, Lýdia [UKOPATP] (6%) - Záhora, Jozef (10%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (4%) - 

Martvoň, Anton [UKOPASP] (4%) - Puchalla, Martin (6%) - Strémy, Tomáš (5%) - Toman, Pavol (2%): 

Trestný zákon : osobitná časť ; komentár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2011. - xxiii, 1568 s. - 

(Komentované zákony) 

Lit. 151 zázn. 

ISBN 978-80-7400-394-3 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000249809.pdf 

 

AAA02 Dulaková Jakúbeková, Denisa [UKOPAOP] (42%) - Dulak, Anton [UKOPAOP] (25%) - Jurčová, 

Monika (33%): Zmluvy o prevode vlastníctva : kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, 

darovacia zmluva ; komentár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck,2011. - xx, 459 s. - (Komentované zákony) 

Lit. 266 zázn. 

ISBN 978-80-7400-358-5 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000239310.pdf 

Ohlasy (1): 

[o6] 2011 Varga, Juraj: Acta Iuridica Sladkoviciensia 2. Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 

2011, S. 322-324 

 

AAA03 Kordík, Marek [UKOPATP] (40%) - Fillová, Dagmar (33%) - Hrvol, Miloš (27 %): Európsky zatýkací 

rozkaz : komentár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2011. - xvi, 241 s. - (Komentované zákony) 

Lit. 41 zázn. 

ISBN 978-80-7400-371-4 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000240299.pdf 

Ohlasy (1): 

[o6] 2011 Kurilovská, Lucia: Právny obzor, roč. 94, č. 2, 2011, s. 229-231 

 

AAA04 Števček, Marek [UKOPAOP] (25%) - Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (17%) - Kotrecová, Alexandra 

(20%) - Tomašovič, Marek (24%) - Majirský, Vladimír (12%) - Smyčková, Romana [UKOPAOP] (2 %): 

Exekučný poriadok : komentár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck,2011. - xiii, 570 s. - (Komentované zákony) 

ISBN 978-80-7400-335-6 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000244826.pdf 
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AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

AAB01 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Písmoznalectvo v kriminalistike a v trestnom konaní. - 1. vyd. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 198 s. - (Studia Iuridica 

Bratislavensia ; Nr. 34) 

Lit. 66 zázn. 

ISBN 978-80-7160-298-9 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000246839.pdf 

 

AAB02 Fekete, Imrich [UKOPAOP] (100%) : Občiansky zákonník 1 : veľký komentár. - Bratislava : 

Eurokódex, 2011. - 1254 s. 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000249333.pdf 

 

AAB03 Fekete, Imrich [UKOPAOP] (100%) : Občiansky zákonník 2 : veľký komentár. - Bratislava : 

Eurokódex, 2011. - s. 1255-2589 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000249340.pdf 

 

AAB04 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Športové právo. - 1. vyd. - Bratislava ; Žilina : Paneurópska 

vysoká škola ; Eurokódex, 2011. - 544 s. 

Lit. 201 zázn. 

ISBN 978-80-89447-52-7 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000249026.pdf 

Ohlasy (1): 

[o4] 2012 Čorba, Jozef: Športové právo. Bratislava : Eurokódex, 2012, S. 36 

 

AAB05 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Zmluvné záväzky a základné práva športovcov = Behaviour 

clauses in sports and basic rights of sportsmen. - 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011. - 

196 s. 

Lit. 118 zázn. 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000248035.pdf 

Ohlasy (1): 

[o6] 2012 Krošlák, Daniel: Justičná revue, roč. 64, 2012, č 2, s. 319-321 

 

AAB06 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Kontrola vo verejnej správe v kontexte európskeho správneho 

práva. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 193 s. - 

(Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 33) 

Lit. 25 zázn. 

 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000246910.pdf 

Ohlasy (2): 
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[o1] 2011 Nemec, Juraj - Mikušová Meričková, Beáta - Vozárová, Zuzana: Transylvanian Review of 

Administrative Sciences, Special Issue [2011], s. 155 - SSCI 

[o3] 2011 Mikušová Meričková, Beáta: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. 

Ostrava : VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2011, S. [11] 

 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 

ABB01 Duračinská, Mária [UKOPAHP] (100%) : Harmonizácia dane z príjmu v Európskej únii = 

Harmonisation of income tax in the European Union 

Lit. 69 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 251-316. - ISBN 978-80-223-3132-6 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000253102.pdf 

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

ABC01 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (50%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (50%): The Slovak Republic : basic 

constitutional principles of the governmental system ; the governmental system ; safeguarding the 

Constitution 

Recenzované 

Lit. 15 zázn. 

In: Governmental systems of Central and Eastern European States. - Warszawa : Wolters Kluwer 

Polska, 2011. - S. 677-705. - ISBN 978-83-264-0209-8 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000240725.pdf 

 

ABC02 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (100%) : Charta základních práv EU 

Lit. 12 zázn. 

In: Klíma, Karel ... [et al.] : Evropské právo. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. - S. 374-393. - ISBN 978-80-

7380-335-3 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000247443.pdf 

 

ABC03 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (100%) : Právní základ Evropské unie 

Lit. 24 zázn. 

In: Klíma, Karel ... [et al.] : Evropské právo. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. - S. 107-137. - ISBN 978-80-

7380-335-3 

URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000247467.pdf 

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

ACA01 Valuch, Jozef [UKOPAMP] (42 %) - Rišová, Michaela [UKOPAMP] (33 %) - Seman, Radoslav 

[UKOPAMP] (25 %): Právo medzinárodných organizácií. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2011. - xxi, 378 s. 
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- (Beckova edícia právnické učebnice) 

Lit. 288 zázn. 

ISBN 978-80-7400-368-4 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

 

ACB01 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (55%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (45%): Praktikum ústavného práva 

Slovenskej republiky. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2011. - 263 s. 

ISBN 978-80-89122-68-4 

Ohlasy (1): 

[o4] 2011 Leška, D.: Formovanie politického systému na Slovensku po roku 1989. Bratislava : 

Infopress, 2011, S. 64 

 

ACB02 Kalesná, Katarína [UKOPAMP] (38%) - Hruškovič, Ivan [UKOPAMP] (47%) - Ďuriš, Michal 

[UKOPAMP] (15% [3,22AH]): Európske právo. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 246 s. - (Učebnice Právnickej fakulty) 

Lit. 32 zázn. 

ISBN 978-80-7160-326-9 

 

ACB03 Potasch, Peter (17%) - Hašanová Janka - právo (35%) - Horzinková, Eva (17%) - Cepek, Branislav 

[UKOPASP] (31%): Vybrané správne procesy : teoretické a praktické aspekty. - 2. vyd. s judikatúrou. - 

Bratislava : Eurokódex, 2011. - 567 s. 

Lit. 113 zázn. 

ISBN 978-80-89447-38-1 

 

ACB04 Vojáček, Ladislav (33%) - Kolárik, Jozef (33%) - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (34%): Československé 

právne dejiny (1918-1992) : text a pramene. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2011. - 424 s. 

Lit. 309 zázn. 

ISBN 978-80-89447-42-8 

 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

ACC01 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Osobitosti voľného pohybu súdnych rozhodnutí v priestore EÚ 

Lit. 16 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 519-543. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 

 

ACD01 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (100%) : Právna regulácia ochrany spotrebiteľa v SR 

Lit. 12 zázn. 

In: Ochrana spotrebiteľa. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 68-121. - ISBN 978-80-225-3180-1 
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URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2011/vtls000243542.pdf 

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 

ADE01 Blažo, Ondrej [UKOPAMV] (100%) : Dohody obmedzujúce súťaž - dve dekády uplatňovania 

súťažného práva na Slovensku = Agreements restricting competition - two decades of competition rules 

enforcement in Slovakia 

In: Antitrust. - [Roč. 3], č. 3 (2011), s. 135-138 

 

ADE02 Blažo, Ondrej [UKOPAMV] (100%) : Úsvit urovnania na Slovensku = Dawn of settlement in Slovakia 

In: Antitrust. - [Roč. 3], č. 2 (2011), s. 81-84 

 

ADE03 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Systém okolností vylučujúcich protiprávnosť činu v slovenskom 

Trestnom zákone a jeho porovnanie s Českou republikou 

Lit. 13 zázn. 

In: Trestněprávní revue. - Roč. 10, č. 2 (2011), s. 39-48 

 

ADE04 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : K trestnosti prechovávania drog v SR v ČR 

In: Státní zastupitelství. - Roč. 9, č.9 (2011), s. 14-19 

 

ADE05 Hruškovič, Ivan [UKOPAMP] (100%) : The treaty of Lisbon and essential changes in the institutional 

system of the European Union 

Lit 11 zázn. 

In: Danube: law and economics review. - Č. 4 (2011), s. 51-61 

 

ADE06 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Diskusie k spravodlivosti v trestnom práve = Discussions to 

justice in criminal law 

Lit. 14 zázn. 

In: Bezpečnostní teorie a praxe. - [Roč. 16], č. 1 (2011), s. 37-43 

 

ADE07 Kačaljak, Matej [UKOPAHP] (100%) : The debt crisis and the means of enforcing the budgetary 

discipline of EU member states 

Lit 6 zázn. 

In: Danube: law and economics review. - Č. 4 (2011), s. 63-79 

 

ADE08 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Hic sunt leonés alebo exekučné spory verzus historická pamäť 

práva 

Lit. 7 záznamov 

In: Komorní listy. - Roč. 3, č. 2 (2011), s. 18-23 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 



125 

ADF01 Blažo, Ondrej [UKOPAMV] (100%) : Svetová obchodná organizácia a ochrana hospodárskej súťaže 

[elektronický dokument] 

Lit. 23 zázn. 

In: Medzinárodné vzťahy [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1(2011), s. 53-76 

URL: http://fmv.euba.sk/RePEc/brv/journl/MV2011-1.pdf 

 

ADF02 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Deliktuálna zodpovednosť a jej význam vo vzťahu k stratám v 

životnom prostredí 

Lit. 4 zázn. 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 2 (2011), s. 161-169 

 

ADF03 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Východiskové determinanty predpokladu vzniku zodpovednosti 

v environmentálnom práve = Baseline determinants assumption of liability in environmental law 

Lit. 6 zázn. 

In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [5], č. 1 (2011), s. 41-55 

 

ADF04 Cibák, Ľuboš (50%) - Kuril, Michal [UKOPAPR] (50%): Zamyslenie nad zákonom č. 9/2010 Z. z. o 

sťažnostiach v znení neskorších predpisov = Reflection on Act No. 9/2010 Coll. on complaints as amended 

Lit. 16 zázn. 

In: Verejná správa a regionálny rozvoj. - Roč. 7, č. 1 (2011), s. 18-30 

 

ADF05 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Kolcunová, Marta (50%): Odôvodňovanie súdnych rozhodnutí v 

prípravnom konaní 

Lit. 23 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63, č. 10 (2011), s. 1304-1311 

 

ADF06 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Ústavnosť straty štátneho občianstva ex lege v dôsledku 

nadobudnutia ďalšieho štátneho občianstva 

Lit. 13 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63 č. 4 (2011), s. 633-641 

 

ADF07 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Zhromaždenia v blízkosti Národnej rady a Ústavného súdu 

Lit. 31 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63 č. 10 (2011), s. 1234-1245 

 

ADF08 Dufalová, Lenka [UKOPAHP] (100%) : Narodenie nechceného dieťaťa - neoprávnený zásah do 

osobnostných práv a náhrada škody 

In: Justičná revue. - Roč. 63 č. 5 (2011), s. 744-754 

 

ADF09 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : K náhrade nemajetkovej ujmy v Slovenskej a Českej republike 

(alebo, čo spoločné nám ešte ostalo?) 

In: Justičná revue. - Roč. 63 č. 5 (2011), s. 720-724 
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ADF10 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (50 %) - Gešková, Katarína [UKOPAOP] (50 %): Doručovanie fyzickej 

osobe nepodnikateľovi uložením v súdnom spise podľa § 48 ods. 4 OSP 

Lit. 19 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63, č. 8-9 (2011), s. 1069-1078 

 

ADF11 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (50 %) - Gešková, Katarína [UKOPAOP] (50 %): Opatrovník a 

prostredie podľa ust. § 29 ods. 6 O.s.p. 

Lit. 9 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63, č. 4 (2011), s. 524-531 

Ohlasy (2): 

[o4] 2011 Horváth, Edmund: Najpravo.sk (19.6.2011), http://www.najpravo.sk/obcianske-

pravo/clanky/zamestnanec-sudu-ako-opatrovnik-prezitok.html 

[o4] 2011 Ulaher, Jakub: Justičná revue, roč. 63, 2011, č. 8-9, s. 1079 

 

ADF12 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Mlčanlivosť advokáta = Lawyers' confidentiality = Die 

Schweigepflicht des Rechtsanwaltes 

Lit. 24 zázn. 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 17, č. 11 (2011), s. 27-36 

 

ADF13 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Odstraňovanie kontradiktórnosti noriem v aplikačnej praxi a 

doktrína racionálneho zákonodarcu 

Lit. 32 zázn. 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 4 (2011), s. 365-377 

 

ADF14 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Zmluva účinná po zverejnení... = Contract effective after its public 

disclosure = Die Wirksamkeit des Vertrages nach seiner Veröffentlichung 

Lit. 17 zázn. 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 17, č. 9 (2011), s. 16-25 

 

ADF15 Hutta, Michal [UKOPASP] (100%) : Zodpovednosť organizátora športového podujatia za zabezpečenie 

verejného poriadku na štadióne = Liability of organizer for public order ensurance during sports events 

Lit. 19 zázn. 

In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [5], č. 2 (2011), s. 71-81 

 

ADF16 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Povaha precedensu ako prameňa práva 

Lit. 17 zázn. 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 17, č. 6 (2011), s. 18-26 

 

ADF17 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Precedens a ostatné pramene práva v Anglicku a v USA 

Lit. 13 zázn. 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 5 (2011), s. 115-127 
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ADF18 Kolesár, Juraj (50%) - Martinové, Maria (50%): Zaradenie do resocializačného zariadenia ako jedna z 

možností alternatívnej trestnoprávnej sankcie : Ochranná ústavná liečba závislosti a možnosti jej 

ukončenia 

Lit 6 zázn. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 46, č. 2 (2011), s. 99-106 

 

ADF19 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Pracovná legislatíva Slovenskej republiky a možnosti jej ďalšieho 

zdokonaľovania = Labour legislation of the Slovak Republic and possibilities of its further improvement 

Lit. 8 zázn. 

In: Verejná správa a regionálny rozvoj. - Roč. 7, č. 2 (2011), s. 72-96 

 

ADF20 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Skúšobná a výpovedná doba v novej právnej úprave 

Lit. 3 zázn. 

In: Policajná teória a prax. - Roč. 19, č. 4 (2011), s. 72-83 

 

ADF21 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Vybrané otázky základných zásad Zákonníka práce 

Lit. 10 zázn. 

In: Policajná teória a prax. - Roč. 19, č. 2 (2011), s. 81-90 

Ohlasy (1): 

[o4] 2011 Priputenová, Monika: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011, S. 409 

 

ADF22 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Janáč, Viliam (50%): Hospodárska súťaž a jej ochrana v 

trestnom práve 

Lit. 13 zázn. 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 3 (2011), s. 266-277 

 

ADF23 Kvokačka, Lukáš (50%) - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%): Európska úprava zapojenia 

zamestnancov na riadení európskych spoločností 

Lit. 19 zázn. 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 2 (2011), s. 187-202 

 

ADF24 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Glosa k rozhodnutiu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 16/2011 

alebo quo vadis ústavný súd? 

Lit. 4 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63, č. 4 (2011), s. 590-594 

Ohlasy (1): 

[o4] 2011 Mazák, Ján: Justičná revue, roč. 63, č. 11, 2011, s. 1524 

 

ADF25 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : K uzneseniu ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 46/2011 alebo ako 

ústavný súd za roh nedovidí? 
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Lit. 9 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63, č. 6-7 (2011), s. 971-977 

 

ADF26 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Odpoveď J. Mazákovi alebo je judikatúra ústavného súdu správna? 

Lit. 41 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63, č. 11 (2011), s. 1530-1542 

 

ADF27 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Politika a aktivizmus na Ústavnom súde 

Lit. 34 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63, č. 5 (2011), s. 691-703 

Ohlasy (1): 

[o4] 2011 Domin, Marek: Justičná revue, roč. 63, č.10, 2011, s. 1243 

 

ADF28 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia : (jeden 

krok vpred, dva kroky vzad alebo od sociálneho zabezpečenia cez sociálne poistenie, ba dokonca sporenie 

opätovne k sociálnemu zabezpečeniu na úrovniživotného minima - t.j. k odvodovému bonusu?) 

Lit. 12 zázn. 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 1 (2011), s. 25-65 

 

ADF29 Minčič, Vladimír [UKOPASP] (100%) : Pár poznámok k právnej úprave zamestnávania vo verejnej 

správe = A few notes on legislation on employment in public administration 

Lit. 17 zázn. 

In: Verejná správa a regionálny rozvoj. - Roč. 7, č. 1 (2011), s. 43-53 

 

ADF30 Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : K problematike definovania vlastníckeho práva = Selected 

problems in defining the right of ownership 

Lit. 32 zázn. 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 6 (2011), s. 89-100 

 

ADF31 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Právo Indií - prvý hispanoamerický právny systém 

Lit. 54 zázn. 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 5 (2011), s. 58-74 

 

ADF32 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Systém štátnych orgánov Španielska podľa Ústavy z Cádizu 

(1812) = System of state institutions of Spain according to Constitution of Cádiz (1812) 

Lit. 8 zázn. 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 6 (2011), s. 73-88 

 

ADF33 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Pojetí protiprávnosti podle nového Trestního zákoníku = The 

conception of unlawfulness under the new Criminal Code 

Lit. 23 zázn. 

In: Právník. - Roč. 150, č. 8 (2011), s. 729-750 
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ADF34 Števček, Marek [UKOPAOP] (50%) - Lazíková, Jarmila (50%): Prekážka právoplatne rozhodnutej veci 

v civilnom procese vo vybraných súvislostiach 

Lit. 7 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63, č. 6-7 (2011), s. 815-840 

 

ADF35 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Vplyv pietizmu a puritanizmu na novovekú a súčasnú spoločnosť 

= Influence of pietism and puritanism on modern and contemporary society 

Lit. 11 zázn. 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 6 (2011), s. 101-112 

 

ADF36 Vranková, Eva [UKOPATS] (100%) : Možno rozhodnutie o amnestii zmeniť alebo zrušiť? = Is it 

possible to amend or revoke a decision on amnesty? 

Lit. 33 zázn. 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 6 (2011), s. 137-148 

 

ADF37 Vyhnánek, Ján [UKOPADS] (100%) : Mohar v starovekom Izraeli = Mohar in ancient Israel 

Lit. 39 zázn. 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 6 (2011), s. 43-57 

 

ADF38 Vyhnánek, Ján [UKOPADS] (100%) : Výkup prvorodených v starovekom Izraeli = Redemption of the 

first-born son in ancient Israel 

Lit. 34 zázn. 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 5 (2011), s. 85-102 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

 

AEC01 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Rodinné vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom : 

vyživovacia povinnosť 

Lit. 10 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 453-462. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC02 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Rodinné vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom : 

osvojenie 

Lit. 7 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 463-468. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC03 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Rodinné vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom : 

opatrovníctvo a poručníctvo nad maloletými 

Lit. 2 zázn. 
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In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 469-470. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC04 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Rodinné vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom : 

neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa a návrat dieťaťa 

Lit. 11 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 471-480. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC05 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : Damage without any Material Alteration : Slovakia 

In: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. - Berlin : Walter de Gruyter, 

2011. - S. 411-413. - ISBN 978-3-11-024848-7 

Ohlasy (1): 

[o3] 2011 Winiger, Bénédict: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. 

Berlin : Walter de Gruyter, 2011, S. 417 

 

AEC06 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : Environmental Damage : Slovakia 

In: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. - Berlin : Walter de Gruyter, 

2011. - S. 993-994. - ISBN 978-3-11-024848-7 

Ohlasy (1): 

[o3] 2011 Koch, A. Bernhard: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. 

Berlin : Walter de Gruyter, 2011, S. 1003 

 

AEC07 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : General Overview : Slovakia 

In: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. - Berlin : Walter de Gruyter, 

2011. - S. 57-60. - ISBN 978-3-11-024848-7 

 

AEC08 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : Loss of Working Capacity : Slovakia 

In: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. - Berlin : Walter de Gruyter, 

2011. - S. 197-198. - ISBN 978-3-11-024848-7 

 

AEC09 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : Objective Value : Slovakia 

In: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. - Berlin : Walter de Gruyter, 

2011. - S. 111-112. - ISBN 978-3-11-024848-7 

Ohlasy (1): 

[o3] 2011 Winiger, Bénédict: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. 

Berlin : Walter de Gruyter, 2011, S. 124 

 

AEC10 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : Positive Damage and Loss of Profit : Slovakia 

In: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. - Berlin : Walter de Gruyter, 

2011. - S. 333-335. - ISBN 978-3-11-024848-7 

Ohlasy (1): 
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[o3] 2011 Winiger, Bénédict: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. 

Berlin : Walter de Gruyter, 2011, S. 345 

 

AEC11 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Dedičské vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom 

Lit. 1 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 419-426. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC12 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Normy medzinárodného práva súkromného : kolízne normy ; 

charakteristika kolíznej normy 

Lit. 4 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 125-134. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC13 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Normy medzinárodného práva súkromného : kolízne normy ; 

otázky súvisiace s aplikáciou kolíznej normy ; koncepcie chápania odkazu kolíznej normy - remisia a 

transmisia 

Lit. 6 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 141-155. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC14 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Normy medzinárodného práva súkromného : kolízne normy ; 

otázky súvisiace s aplikáciou kolíznej normy ; výhrada verejného poriadku 

Lit. 1 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 155-168. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC15 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Normy medzinárodného práva súkromného : kolízne normy ; 

otázky súvisiace s aplikáciou kolíznej normy ; reciprocita 

Lit. 10 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 168-173. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC16 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Normy medzinárodného práva súkromného : hmotnoprávne 

normy 

Lit. 2 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 194-196. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC17 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Normy medzinárodného práva súkromného : právne normy 

upravujúce postavenie cudzincov v oblasti ich osobných a majetkových práv 

Lit. 1 zázn. 
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In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 197. - ISBN 978-80-7400-351-6 

 

AEC18 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Porovnanie vnútroštátnej právnej úpravy rozhodcovského konania 

v Slovenskej republike a Českej republike 

Lit. 11 zázn. 

In: Aktuální otázky rozhodčího řízení. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. - S. 56-64. - ISBN 978-80-7380-

349-0 

 

AEC19 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Voľný pohyb súdnych rozhodnutí : uznanie a výkon cudzích 

rozhodnutí ; úprava v ZMPSP 

Lit. 3 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 481-494. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC20 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Voľný pohyb súdnych rozhodnutí : úprava v sekundárnom práve 

EÚ ; uznanie cudzích rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach 

Lit. 5 zázn. 

In: Medzinárodné právo súkromné. - Praha : C.H.Beck, 2011. - S. 494-510. - ISBN 978-80-7400-351-

6 

 

AEC21 Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (100%) : Kriminalistická dokumentácia 

In: Kriminalistika. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. - S. 62-84. - ISBN 978-80-7380-343-8 

 

AEC22 Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (100%) : Kriminalistická identifikácia 

In: Kriminalistika. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. - S. 53-61. - ISBN 978-80-7380-343-8 

 

AEC23 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (100%) : Význam Charty základných práv Európskej únie v procese 

zmeny ústavnej ochrany základných práv a slobôd 

Lit. 4 zázn. 

In: Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. - Praha : Leges, 2011. - S. 309-321. - ISBN 978-80-

87212-63-9 

 

AEC24 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Pojem a typológia konfliktov v arpádovskom Uhorsku = The 

definition and typology of conflicts in Arpadian Hungary 

Lit. 68 zázn. 

In: Acta Historico-Iuridica Pilsnensia 2009-2010. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. - S. 63-77. - ISBN 978-

80-7380-325-4 

 

AEC25 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Rightful interests in Czechoslovak civil and labour law 

Lit. 32 zázn. 

In: Institutions of legal history with special regard to legal culture and history. - Pécs : University of 

Pécs Faculty of Law, 2011. - S. 77-93. - ISBN 978-615-5001-38-3 
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AEC26 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : Czechosłowackie ustawodawstwo kościelne z 1949 r. i jego 

stosowanie w praktyce. - (Kościół w okowach) 

Lit. 33 zázn. 

In: Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - 

S. 13-25. - ISBN 978-83-7505-756-0 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

 

AED01 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Právny jazyk = Juristische sprache = Legal Language 

Lit. 9 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 9-25. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED02 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Trestnoprávne riziká vymáhania pohľadávok = Criminal Risks of 

enforcement of Claims 

Lit. 6 zázn. 

In: Právo v európskej perspektíve, 1. diel. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. - S. 

266-271. - ISBN 978-80-8082-460-0 

 

AED03 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Procesné aspekty územného plánovania v Českej a Rakúskej 

republike = Procedural aspects of spatial planning in the Czech Republic and Austria = 

Verfahrenstechnische Aspekte der Raumplanung in der TschechischenRepublik und Österreich 

Lit. 4 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 27-42. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED04 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Vývoj organizácie verejnej správy ochrany životného prostredia 

v Poľskej republike = Entwicklung und Organization der Regierung der Umweltschutz in Polen = 

Development and organization of government environmentalprotectian in Poland 

Lit. 4 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 43-51. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED05 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Právna úprava účinnej ľútosti pri daňových trestných činoch = The 

law of effective rependance conserning tax crimes 

Lit. 7 zázn. 

In: Právo v európskej perspektíve, 1. diel. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. - S. 

272-278. - ISBN 978-80-8082-460-0 

 

AED06 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Vymedzenie dohľadu nad finančným trhom a zaradenie jeho 

právnej úpravy z hľadiska systému práva v Slovenskej republike = Definition of Financial Market 
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Supervision and Subsumption of its Legal Provisions in theView of Slovak Legal System = Die Definition 

der finanzmarktaufsicht und die Einordnung ihrer rechtsregelung aus der Hinsicht des rechtssystems in der 

Slowakischen Republik 

Lit. 22 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 53-63. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED07 Dufalová, Lenka [UKOPAHP] (100%) : Wrongful conception/Pregnancy a wrongful birth v judikatúre 

poľského Najvyššieho súdu = Wrongful conception/pregnancy UND wrongful birth in die judikatur des 

Polnischen Obergericht = Wrongful conception/pregnancyand wrongful birth in Case Law of Polish 

Supreme Court 

Lit. 26 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 65-72. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED08 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Remisia a transmisia a jej vplyv na konečné určenie 

rozhodujúceho právneho poriadku v súčasnom slovenskom medzinárodnom práve súkromnom = 

Remission und Transmission und ihre Auswirkungen auf die endgültige Festlegungder entscheidenden 

Rechtsordnung im aktuellen slowakischen internationalen Privatrecht = Renvoi and its influence on the 

final designation of applicable law in recent Slovak private international law 

Lit. 14 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 73-80. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED09 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Výhrada verejného poriadku a jej vplyv na konečné určenie 

rozhodujúceho právneho poriadku v súčasnom slovenskom medzinárodnom práve súkromnom = Der 

Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und seine Auswirkungen auf dieendgültige Festlegung der 

entscheidenden Rechtsordnung im aktuellen slowakischen internationalen Privatrecht = Public order and 

its influence on the final designation of applicable law in recent Slovak private international law 

Lit. 19 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 81-88. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED10 Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (100%) : Systém kriminalistiky ako výslednica odrazu skúmania 

zákonov a zákonitostí tvoriacich špecifický predmet kriminalistiky 

Lit. 23 zázn. 

In: Acta Iuridica Sladkoviciensia 2. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2011. - S. 283-298. - 

ISBN 978-80-89267-55-2 

 

AED11 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Európske slobody a práva hráčov ako zamestnancov = European 

freedoms and rights of players as employees 

Lit. 27 zázn. 
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In: Právo v európskej perspektíve, 2. diel. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. - S. 

971-990. - ISBN 978-80-8082-461-7 

 

AED12 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Historická analýza medzinárodného práva 

Lit.38 zázn. 

In: Slovenská ročenka medzinárodného práva 2009, roč. 2. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre 

medzinárodné právo pri SAV, 2011. - S. 39-52. - ISBN 978-80-969540-7-0 

 

AED13 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Právne dejiny a obchodné právo subjektívny alebo objektívny 

systém práva ? = Rechtsgeschichte und Handelsrecht: Subjektives oder objektives Rechtssystem? = Legal 

History and commercial law: subjective or objectivesystem or law? 

Lit. 50 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 89-108. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED14 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Právo na štrajk a súdne hodnotenie proporcionality záujmov = 

Das Recht auf Streik und die gerichtliche Auswertung der Interessenproportionalität = Right to strike and 

judicial evaluation of proportionality ofinterests 

Lit. 53 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 109-129. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED15 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Implementácia niektorých aspektov Lisabonskej zmluvy z pohľadu 

Národnej rady Slovenskej republiky = Implementation of some aspects of the Lisbon treaty from the point 

of view of the National Council of the SlovakRepublic 

Lit. 12 zázn. 

In: Slovenská ročenka medzinárodného práva 2009, roč. 2. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre 

medzinárodné právo pri SAV, 2011. - S. 115-119. - ISBN 978-80-969540-7-0 

 

AED16 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Vybrané otázky o ničotnosti individuálnych správnych aktov v 

slovenskom právnom poriadku = Ausgewählte Fragen der Nichtigkeit von individuellen Verwaltungsakten 

in der Slowakischen Rechtsordnung = Chosen questionsabout null and void of administrative decision in 

Slovak legal system 

Lit. 23 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 131-139. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED17 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Jednotlivé stanoviská k trestu smrti 

Lit. 14 zazn. 

In: Acta Iuridica Sladkoviciensia 2. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2011. - S. 121-128. - 

ISBN 978-80-89267-55-2 
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AED18 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : K problematike trestu smrti (pár poznámok) = Einige 

Bemerkungen zur Todesstrafeproblematik = Death penalty (some sentences) 

Lit. 14 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 147-152. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED19 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Kauzalita a niektoré jej aspekty = Die Kausalität und einige 

ihrer Gesichtspunkte = Causation and some its aspects 

Lit. 15 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 141-146. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED20 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Právne normy - ich účinnosť a pojem platnosti práva u 

Roberta Alexyho 

Lit. 1 zázn. 

In: Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011. - S. 260-266. - ISBN 978-80-

8095-072-9 

 

AED21 Kalesná, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Európska normotvorba a jej problémy = Rechtssetzug in der 

EU und Ihre Probleme = European legislation and its problems 

Lit. 29 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 153-162. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED22 Kolárik, Jozef (50%) - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%): Chronologický alebo retrospektívny 

historický výklad práva k možnostiam výučby právnych dejín = Chronological or retrospective historical 

interpretation of the law on possibilities for teachinglegal 

Lit. 13 zázn. 

In: Acta Iuridica Sladkoviciensia 2. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2011. - S. 57-68. - 

ISBN 978-80-89267-55-2 

 

AED23 Kosnáčová, Lenka [UKOPAHP] (100%) : Postavenie spotrebiteľov a podnikateľov v legislatívnom 

zámere Občianskeho zákonníka = Position der Verbraucher und Unternehmer in der Absicht des 

Bürgerlichen Gesetzbuches = Position of consumers andentrepreneurs in the legislative intent of the Civil 

Code 

Lit. 12 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 163-174. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED24 Kufelová, Iveta (50%) - Fröhlichová, Ingrid [UKOPAEV] (50%): Hodnotenie pracovného výkonu 

zamestnancov v malých a stredných podnikoch ako súčasť spoločensky zodpovedného podnikania = 

Performance appraisal of employees in small and medium businessesas part of corporate social 
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responsibility 

Lit. 6 zázn. 

In: Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku v súčasnej 

etape ekonomického vývoja. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 103-111. - ISBN 978-80-225-3259-4 

 

AED25 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Faktory ovplyvňujúce formovanie zásad trestného konania a 

postavenie obvineného 

Lit. 8 zázn. 

In: Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011. - S. 352-356. - ISBN 978-80-

8095-072-9 

 

AED26 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Oravský, Martin (50%): Falšovanie eura z hľadiska orgánov 

presadzujúcich právo v EÚ = Counterfeiting of euro in the view of law enforcement authorities in the EU 

Lit. 13 zázn. 

In: Právo v európskej perspektíve, 1. diel. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. - S. 

365-378. - ISBN 978-80-8082-460-0 

 

AED27 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : (Nad)štandardná právna úprava dovolenky v Slovenskej 

republike = (Un)standarde gesetzliche Regelung des Erholungsurlaubs in der Slowakischen Republik = 

(Over)standard paid leave in the Slovak republic 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 175-192. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED28 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : (Ne)reálnosť zavedenia tzv. odvodového bonusu = 

(Un)Realität der Einführung von dem sogenannten Abgabenbonus = On proposal of the "Social security 

payment bonus" 

Lit. 20 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 193-211. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED29 Mrva, Michal [UKOPATS] (50%) - Vaculíková, Nadežda [UKOPATS] (50%): Rozsudok Európskeho 

súdneho dvora vo veci C-36/02 Omega Speilhallen a princíp právnej istoty v európskom práve 

Lit .12 zázn. 

In: Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011. - S. 323-337. - ISBN 978-80-

8095-072-9 

 

AED30 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Nároky zmluvných strán po odstúpení od zmluvy v 

obchodnom práve 

Lit. 15 zázn. 

In: Právo - obchod - ekonomika. - Košice : UPJŠ, 2011. - S. 12-17. - ISBN 978-80-7097-903-7 

 

AED31 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Európsky správny priestor = Europaische verwaltungs weltraum = 



138 

The European Administrative Area 

Lit. 1 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 213-219. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED32 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Globalizácia a jej vplyv na európske správne právo 

Lit. 5 zázn. 

In: Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011. - S. 290-297. - ISBN 978-80-

8095-072-9 

 

AED33 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Súdna ochrana volebného práva v Slovenskej republike 

[elektronický optický disk] = Judicial control of election in the Slovak Republic 

Lit. 4 zázn. 

In: Volebné zákony v podmienkach Slovenskej republiky (CD ROM). - Trnava : Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave, 2011. - S. 29-38. - ISBN 978-80-8105-275-90 

 

AED34 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným 

rozhodnutím pri výkone verejnej správy = Haftung des Staates für Schaden, die durch die rechtswidrige 

Entscheidung bei der Behörde öffentlichen Verwaltung verursacht= The State liability for the damage 

caused by the unlawful decision in an administrative procedure 

Lit. 2 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 221-227. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED35 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : Political system and legal arrangements of the position of ethnic 

minorities in Slovakia between the years 1918 and 1939 : a survey of the selected minorities : the Czech 

minority. - (Acta Facultatis PhilosophicaeUniversitatis Prešoviensis - Monographia ; Zv. 131) 

In: Ethnic minorities in Slovakia in the years 1918-1945. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity, 2011. - S. 94-95. - ISBN 978-80-555-0442-1 

 

AED36 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : Political system and legal arrangements of the position of ethnic 

minorities in Slovakia between the years 1918 and 1939 : a survey of the selected minorities : the Polish 

minority. - (Acta FacultatisPhilosophicae Universitatis Prešoviensis - Monographia ; Zv. 131) 

Lit. 5 zázn. 

In: Ethnic minorities in Slovakia in the years 1918-1945. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity, 2011. - S. 95-105. - ISBN 978-80-555-0442-1 

 

AED37 Rišová, Michaela [UKOPAMP] (100%) : Diplomatická ochrana v aktuálnej judikatúre Medzinárodného 

súdneho dvora = Diplomatischer Schutz in der aktuellen Judikatur des Internationalen Gerichtshofs = 

Diplomatic protection in the recent judgement of theInternational Court of Justice 

Lit. 21 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 
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Komenského v Bratislave, 2011. - S. 229-244. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED38 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu o zastavení 

konania, najmä podľa § 30 ods. 1 písm. b) a d) správneho poriadku (k efektívnosti a hospodárnosti 

preskúmavania) = Die Überprüfung der Entscheidung desVerwaltungsorgans über di 

Verfahrenseinstellung = Reviewing of administrative body decision of discontinuance of proceeding 

Lit. 18 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2011. - S. 245-249. - ISBN 978-80-223-3132-6 

 

AED39 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : K některým obecným otázkám trestní odpovědnosti právnických 

osob 

In: Na křižovatkách práva : pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. - Praha : C. H. Beck, 2011. - S. 

255-282. - ISBN 978-80-7400-388-2 

 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

 

AEE01 Muríň, Peter [UKOPAOP] (100%) : Some legal aspects of digitalization of the objects of cultural 

heritage in the Slovak republic 

In: Naukovyj visnyk Užhorods´koho nacionaľnoho Universytetu : serija Pravo, vypusk 15. - Užhorod : 

Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2011. - S. 183-189 

 

AEE02 Sidak, Mykola Vasyľovyč [UKOPAHP] (100%) : Finansovo-pravovi aspekty mety dijaľnosti 

Jevropejs´koho centraľnoho banku ta Nacionaľnoho banku Ukrajiny: porivnjaľnyj analiz 

Príloha časopisu Milicija Ukrajiny, č. 1-2 (2011) 

Lit. 7 zázn. 

In: Aktualni problemy jurydyčnych nauk u doslidžennjach učenych, No. 99 : naukovo-praktyčnyj 

zbirnyk. - Kyjiv : Ministerstvo vnutrišnich sprav Ukrajiny, 2011. - S. 30-31 

 

AEE03 Sidak, Mykola Vasyľovyč [UKOPAHP] (50%) - Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (50%): Porivnjaľnyj 

analiz pryncypiv pravovoho rehuljuvannja bankivs'kych vidnosyn v Evropejs'komu Sojuzi ta Ukrajini 

Lit. 25 zázn. 

In: Naukovyj visnyk Užhorods'koho nacionaľnoho Universytetu : serija Pravo, vypusk 15. - Užhorod : 

Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2011. - S. 130-135 

 

AEE04 Sidak, Mykola Vasyľovyč [UKOPAHP] (100%) : Pravovyj status sub´jektiv verchňoho rivnja 

bankivs´koji systemy Jevropejs´koho Sojuzu 

Príloha časopisu Milicija Ukrajiny, č. 3-4 (2011) 

Lit. 5 zázn. 

In: Aktualni problemy jurydyčnych nauk u doslidžennjach učenych, No. 100 : naukovo-praktyčnyj 

zbirnyk. - Kyjiv : Ministerstvo vnutrišnich sprav Ukrajiny, 2011. - S. 30-31 
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AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

 

AFC01 Baraník, Kamil [UKOPAST] (100%) : Legislatívny proces v Slovenskej republike a jeho digitalizácia 

[elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Cofola 2011 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 1572-1586. - ISBN 978-80-

210-5582-7 

[Cofola 2011. Medzinárodná konferencia. Brno, 29.4.-1.5.2011] 

 

AFC02 Baraník, Kamil [UKOPAST] (100%) : Úloha Národnej rady Slovenskej republiky po vstupe do 

Európskej únie [elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Sborník příspěvků (CD ROM). - Opava : Slezská univerzita, 2011. - S. 485-494. - ISBN 978-80-

7248-711-0 

[4. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná, 

4.11.2011] 

 

AFC03 Barkoci, Stanislav [UKOPAHP] (100%) : Parazitovanie na povesti a na internete [elektronický optický 

disk] = Reputation parasitism and internet 

Recenzované 

Lit 4 zázn. 

In: Cofola 2011 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S.1274-1279. - ISBN 978-80-

210-5582-7 

[Cofola 2011. Medzinárodná konferencia. Brno, 29.4.-1.5.2011] 

 

AFC04 Bílý, Jiří L. [UKOPADS] (100%) : Actiones in duplum 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Actiones, condictiones, exceptiones. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 7-12. - ISBN 978-

80-210-5680-0 

[Actiones, condictiones, exceptiones. Medzinárodná konferencia. Brno, 13.-14.5.2011] 

 

AFC05 Bílý, Jiří L. [UKOPADS] (100%) : Metodika, analýza právně archelogických objektů na příkladu erbu 

Lit. 164 zázn. 

In: Právní archeologie. - Ostrava : KEY Publishing, 2011. - S. 5-40. - ISBN 978-80-87475-13-3 

[Právní archeologie. Medzinárodná konferencia. Praha, november 2011] 

 

AFC06 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Kontroverzia sabiniánov a prokuliánov týkajúca sa charakteru 

noxálnych žalôb = The dispute of Sabiniani and Proculiani over the "Actiones noxales" 

Recenzované 
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Lit. 8 zázn. 

In: Actiones, condictiones, exceptiones. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 13-19. - ISBN 978-

80-210-5680-0 

[Actiones, condictiones, exceptiones. Medzinárodná konferencia. Brno, 13.-14.5.2011] 

 

AFC07 Capandová, Petra [UKOPADS] (100%) : Contract of sale in the first czechoslovak civil code = Umowa 

sprezedažy w pierwszym czechosłowackim kodeksie cywilnym 

Recenzované 

In: Ius Mercatorum, lex Mercatoria : z dziejów i współczesności prawa handlowego. - Kraków : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 19-24. - ISBN 978-83-233-3060-8 

[Ius Mercatorum, lex Mercatoria : z dziejów i współczesności prawa handlowego . Medzinárodná 

konferencia. Kraków, 9.-11.3.2009] 

 

AFC08 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (100%) : Poslanecká imunita v kolízii so základnými právami a slobodami 

Recenzované 

In: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století. - Praha : Auditorium, 

2011. - S. 106-114. - ISBN 978-80-87284-23-0 

[Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Praha, 18.-19.5.2011] 

 

AFC09 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (50%) - Marmilova, E. P. (50%): Pravovaja reglamentacija primenenija 

sovremennych informacionnych izbirateľnych technologij (na primere Slovackoj respubliki i Rossijskoj 

federacii) 

Lit. 5 zázn. 

In: Voprosy upravlenija v sociaľno ekonomičeskich processach i informacionnoj srede. - Astrachaň : 

Astrachanskij filial Valžsskoj gosudarstvennoj akademii vodnovo transporta, 2011. - S. 22-27. - ISBN 

978-5-91910-048-5 

[Voprosy upravlenija v sociaľno ekonomičeskich processach i informacionnoj srede. Medzinárodná 

konferencia. Astrachaň, 12.5.2011] 

 

AFC10 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (100%) : Sudebnaja sistema v Slovackoj Respublike s točki zrenija 

konstitucionnovo stroja 

Lit. 4 zázn. 

In: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. - Toruń : Adam Marszalek, 2011. - S. 65-73 . 

- ISBN 978-83-7611-899-4 

[Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej . 

Medzinárodná konferencia. Legnica, 10.-11.5.2010] 

 

AFC11 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Účinná ľútosť pri daňových trestných činoch v SR a v ČR 

[elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 
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In: Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva (CD ROM). - Brno : 

Masarykova univerzita, 2011. - S. 6-17. - ISBN 978-80-210-5493-6 

[Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. Medzinárodná konferencia. 

Brno, 2.2. 2011] 

 

AFC12 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Autorizácia vstupu na trh s platobnými službami 

[elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Cofola 2011 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 1409-1422. - ISBN 978-80-

210-5582-7 

[Cofola 2011. Medzinárodná konferencia. Brno, 29.4.-1.5.2011] 

 

AFC13 Daňko, Martin [UKOPAHP] (100%) : Budúcnosť spoločného referenčného rámca [elektronický optický 

disk] 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Cofola 2011 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 366-371. - ISBN 978-80-210-

5582-7 

[Cofola 2011. Medzinárodná konferencia. Brno, 29.4.-1.5.2011] 

 

AFC14 Dufala, Martin [UKOPASP] (100%) : Niekoľko poznámok k povinnému zverejňovaniu zmlúv v 

Slovenskej republike [elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Cofola 2011 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 1028-1036. - ISBN 978-80-

210-5582-7 

[Cofola 2011. Medzinárodná konferencia. Brno, 29.4.-1.5.2011] 

 

AFC15 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : Slovakia : legislation; cases; literature 

Recenzované 

In: European Tort Law 2010. - Berlin : de Gruyter, 2011. - S. 544-549. - ISBN 978-3-11-023941-6 

[10th Annual Conference on European Tort Law. 28.-30.4.2011, Wien] 

Ohlasy (1): 

[o3] 2011 Oliphant, Ken: European Tort Law 2010. Berlin : de Gruyter, 2011, S. 654,655 

 

AFC16 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Viazanosť súdu retroaktívnou formou [elektronický optický 

disk] 

Recenzované 

Lit. 10 zázn. 

In: Cofola 2011 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S.1666-1675. - ISBN 978-80-

210-5582-7 
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[Cofola 2011. Medzinárodná konferencia. Brno, 29.4.-1.5.2011] 

 

AFC17 Fábry, Branislav [UKOPATS] (34%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (33%) - Burda, Eduard 

[UKOPATP] (33%): Property - eternal question? 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Human rights, spiritual values and global economy. - Utah : Ecko House Publishing, 2011. - S. 

237-250. - ISBN 978-1-4276-5324-6 

[Human rights, spiritual values and global economy. Medzinárodná konferencia. Olsztyn, 29.-

30.5.2009] 

 

AFC18 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (100%) : Legislatívne aplikačné aspekty dočasných vyrovnávacích 

opatrení (positive action) v antidiskriminačnom práve Slovenskej republiky 

Recenzované 

In: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století. - Praha : Auditorium, 

2011. - S. 162-172. - ISBN 978-80-87284-23-0 

[Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Praha, 18.-19.5.2011] 

 

AFC19 Fröhlichová, Ingrid [UKOPAEV] (50%) - Kufelová, Iveta (50%): Vybrané metódy hodnotenia ľudského 

kapitálu a ich využitie v podnikovej praxi [elektronický optický disk] 

Lit. 9 zázn. 

In: Akademické pohledy do znalostní ekonomiky (CD ROM). - Olomouc : Societas Scientiarum 

Olomucensis, 2011. - S. 68-77. - ISBN 978-80-904477-8-3 

[Akademické pohledy do znalostní ekonomiky. Medzinárodná korešpondenčná konferencia.  

 

AFC20 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Snahy o revíziu ABGB v procese unifikácie československého 

práva v rokoch 1918-1938 = ABGB revisions efforts within the Czechoslovak civil law unification process 

in 1918-1938 

Recenzované 

Lit. 11 zázn. 

In: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. - S. 84-99. - ISBN 978-80-

7380-354-4 

[Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. Medzinárodné kolokvium. Plzeň, 

12.-14.1.2011] 

 

AFC21 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Závislá práca a súkromné právo = Dependent labour and the 

private law 

Lit. 45 zázn. 

In: Proměny soukromého práva. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 285-299. - ISBN 978-80-

210-5613-8 

[Vývoj soukromého práva na území České republiky. Medzinárodná konferencia. Brno, 15.9.2011] 
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AFC22 Giba, Marián [UKOPAST] (50%) - Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (50%): Le probleme du dernier mot: 

comment régler le conflit d'interprétation de la constitution entre le juge constitutionnel et le parlement? 

[elektronický optický disk] 

Lit. 24 zázn. 

In: 8eme congres français de droit constitutionnel (DVD ROM). - Nancy : IRENEE, 2011. - nestr. [10 

s.] 

[8eme congres français de droit constitutionnel. Medzinárodná konferencia. Nancy, 16.-18. 6.2011] 

 

AFC23 Hutta, Michal [UKOPASP] (100%) : Zákaz alkoholu na verejných športových podujatiach? 

[elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Cofola 2011 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 1069-1075. - ISBN 978-80-

210-5582-7 

[Cofola 2011. Medzinárodná konferencia. Brno, 29.4.-1.5.2011] 

 

AFC24 Kačaljak, Matej [UKOPAHP] (50%) - Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (50%): Legal aspects of Euro 

adoption in Slovak Republic 

Lit. 13 zázn. 

In: Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 

2011. - S. 427-441. - ISBN 978-83-61370-32-1 

[Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy. Medzinárodná konferencia. Wrocław, 22.-

23.4.2010] 

 

AFC25 Kosnáčová, Lenka [UKOPAHP] (100%) : Spoločný referenčný rámec z pohľadu európskych inštitúcií, 

jeho obsah a právna povaha = The common frame of reference from the perspective of European 

institutions, its content and legal nature 

Recenzované 

Lit. 19 zázn. 

In: Naděje právní vědy. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - S. 236-246. - 

ISBN 80-7380-323-0 

[Naděje právní vědy. Medzinárodná konferencia. Býkov, 23.-25.4.2010] 

 

AFC26 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Vozár, Jozef [UKOEXAP] (50%): Ochrana pred nekalou 

súťažou trestným právom v právnom poriadku SR [elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva (CD ROM). - Brno : 

Masarykova univerzita, 2011. - S. 163-176. - ISBN 978-80-210-5493-6 

[Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. Medzinárodná konferencia. 

Brno, 2.2. 2011] 
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AFC27 Lamačka, Juraj [UKOPAST] (100%) : Preukazovanie pôvodu majetku v Slovenskej republike 

[elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 17 zázn. 

In: Sborník příspěvků (CD ROM). - Opava : Slezská univerzita, 2011. - S. 1019-1026. - ISBN 978-80-

7248-711-0 

[4. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná, 

4.11.2011] 

 

AFC28 Lenhartová, Katarína [UKOPADS] (100%) : Žaloby z poručníctva nad ženami a ich využitie = Actions 

in guardianship over women and their using 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Actiones, condictiones, exceptiones. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 39-46. - ISBN 978-

80-210-5680-0 

[Actiones, condictiones, exceptiones. Medzinárodná konferencia. Brno, 13.-14.5.2011] 

 

AFC29 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : K otázke vlastníckych vzťahov v Uhorsku v 11. a 12. storočí = 

On the question of the propriety relationships in Hungary in the 11th and the 12th century 

Recenzované 

Lit. 45 zázn. 

In: Proměny soukromého práva. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 27-35. - ISBN 978-80-

210-5613-8 

[Vývoj soukromého práva na území České republiky. Medzinárodná konferencia. Brno, 15.9.2011] 

 

AFC30 Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (100%) : Právne východiská európskeho finančného stabilizačného 

mechanizmu a pôžičky pre Grécko [elektronický optický disk] = Legal aspects of the European financial 

stabilization mechanism and a loan for Greece 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Právní rozpravy 2011 : evropské právo (CD ROM). - Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. - S. 

301-309. - ISBN 978-80-904877-0-3 

[Právní rozpravy 2011 : evropské právo. Medzinárodná vedecká konferencia. Hradec Králové, 8.-

12.2.2011] 

 

AFC31 Munk, Rastislav [UKOPASP] (100%) : Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa novely 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám [elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Cofola 2011 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 1118-1130. - ISBN 978-80-

210-5582-7 



146 

[Cofola 2011. Medzinárodná konferencia. Brno, 29.4.-1.5.2011] 

 

AFC32 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Kontrolný systém verejnej správy = Control system of the public 

administration 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Naděje právní vědy. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - S. 440-446. - 

ISBN 80-7380-323-0 

[Naděje právní vědy. Medzinárodná konferencia. Býkov, 23.-25.4.2010] 

 

AFC33 Považan, Michal [UKOPADS] (100%) : Rakúsky Všeobecný občiansky zákonník a pojem vlastníckeho 

práva = Austrian General civil code and the concept of ownership 

Recenzované 

Lit. 10 zázn. 

In: Proměny soukromého práva. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 112-117. - ISBN 978-80-

210-5613-8 

[Vývoj soukromého práva na území České republiky. Medzinárodná konferencia. Brno, 15.9.2011] 

 

AFC34 Rišová, Michaela [UKOPAMP] (100%) : Šesťdesiat rokov Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd -- čo priniesol 14. protokol? 

Recenzované 

In: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století. - Praha : Auditorium, 

2011. - S. 379-386. - ISBN 978-80-87284-23-0 

[Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Praha, 18.-19.5.2011] 

 

AFC35 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Sudcovská samospráva verzus suverenita občanov [elektronický 

optický disk] 

Recenzované 

Lit. 10 zázn. 

In: Cofola 2011 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 1202-1218. - ISBN 978-80-

210-5582-7 

[Cofola 2011. Medzinárodná konferencia. Brno, 29.4.-1.5.2011] 

 

AFC36 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : The loss of citizenship of Slovak Republic after the 2010 

amendment to Slovak citizenship Act 

In: Conferinţa internaţionala bienala. - Bucureşti : Universul Juridic, 2011. - S. 30-32 

[Conferinţa internaţionala bienala. Medzinárodná konferencia. Timişoara, 28.-30.10.2010] 

 

AFC37 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Dobré mravy a judeo-kresťanská tradícia [elektronický 

dokument] 

Recenzované 
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Lit. 10 zázn. 

In: Cofola 2011 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 244-254. - ISBN 978-

80-210-5582-7 

[Cofola 2011. Medzinárodná konferencia. Brno, 29.4.-1.5.2011] 

URL: http://www.law.muni.cz/dokumenty/13178 

 

AFC38 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Možnosti novelizácie odvolania v správnom poriadku podľa českého 

vzoru = Options amendment of appeal in the administrative procedure acccording to the Czech model 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Naděje právní vědy. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - S. 447-456. - 

ISBN 80-7380-323-0 

[Naděje právní vědy. Medzinárodná konferencia. Býkov, 23.-25.4.2010] 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 

AFD01 Adamov, Norbert [UKOPAOP] (100%) : Audiovizuálne dielo a audiovizuálny záznam ako predmety 

právnej úpravy v autorských zákonoch štátov Európskej únie = Audiovisual works and audiovisual 

fixations as the subject matter of applicable copyrightlegislation in European Union states 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 7-11. - ISBN 978-80-7160-311-5 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 S. 207-210. - ISBN 978-80-7160-311-5 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD02 Adamov, Norbert [UKOPAOP] (100%) : Prevádzka hudobných automatov z pohľadu autorského zákona 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 126-129. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD03 Adamov, Norbert [UKOPAOP] (100%) : Problematika ochrany duševného vlastníctva v súvislosti s 

činnosťou hudobných oddelení verejných knižníc na Slovensku 

Lit. 10 zázn. 

In: Hudobné knihovníctvo na polceste?. - Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2011. - S. 14-
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27. - ISBN 978-80-89303-32-8 

[Hudobné knihovníctvo na polceste? Vedecký seminár. Žilina, 28.-29.9.2010] 

 

AFD04 Balog, Boris (50%) - Hodás, Milan [UKOPAST] (50%): Význam judikatúry v období postmoderny = 

Relevance od the judiciary in the period of postmodernism 

Recenzované 

Lit. 39 zázn. 

In: Perspektívy vývoja ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 5-15. - ISBN 978-80-7160-313-9 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-313-9 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD05 Baraník, Kamil [UKOPAST] (100%) : Problémy legislatívneho procesu v Slovenskej republike 

Recenzované 

Lit. 11 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 94-98. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD06 Barkoci, Stanislav [UKOPAHP] (100%) : Doménové meno v kontexte elektronického obchodu = 

Domain name in e-commerce context 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 53-60. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD07 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Medzinárodnoprávne a ústavnoprávne metamorfózy štátnosti 

Čechov a Slovákov v kontexte Európy = International and constitutional metamorphosis of statehood of 

Czechs and Slovaks in the context of Europe 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 305-314. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 
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POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 36. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 23-32. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD08 Bílý, Jiří L. [UKOPADS] (100%) : Úhelný kámen římského práva v stavbě evropské právní kultury = 

The corner stone of Roman law in the structure of the European legal culture from the viewpoint of 

Slovakia, Moravia and Bohemia 

Recenzované 

Lit. 45 zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 33-40. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 46. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 315-323. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD09 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Čo priniesla Lisabonská zmluva do spolupráce v trestných 

veciach? = What's new in judicial and police cooperation after Lisbon Treaty? 

Recenzované 

Lit. 2 zázn. 

In: Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 5-10. - ISBN 978-80-7160-

312-2 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-312-2 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD10 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Rozdiel v rozsahu dokazovania pri vyšetrovaní a skrátenom 

vyšetrovaní = The extent of the evidence procedure in the 2 different types of investigation according to 

Slovak criminal law 

Recenzované 

Lit. 2 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 787-794. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 
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AFD11 Blažo, Ondrej [UKOPAMV] (100%) : Harmonizácia súťažného práva v globalizovanej ekonomike a 

európske právo = Harmonization of competition law in globalized economy and European law 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Zbližovanie a zjednocovanie práva v európskom kontexte. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 21-30. - ISBN 978-80-7160-301-8 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj na internete - SSRN eLibrary Search Results : European Public Law: EU 

eJournal. - Vol. 8, No. 13 (2011), [s.1] 

Vyšlo aj na internete - SSRN eLibrary Search Results : Antitrust & Regulated Industries eJournals. - 

Vol 3, No.14, (2011), [s. 1] 

Vyšlo aj na internete - SSRN eLibrary Search Results : Political Economy: Comparative Political 

Economy eJournal. - Vol. 5, No. 20 (2011), [s.1] 

Vyšlo aj na internete - SSRN eLibrary Search Results : Political Institutions: International Institutions 

eJournal. - Vol 5, No. 14 (2011), [s. 1] 

Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 S. 51. - 

ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Harmonization and unification of law in the European context. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 49-56. - ISBN 978-80-7160-301-8 

 

AFD12 Blažo, Ondrej [UKOPAMV] (100%) : Urovnanie ako nástroj zefektívnenia konania v súťažnom práve 

Recenzované. - Lit. 32 zázn. 

In: Akademické akcenty. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011. - S. 43-53. - ISBN 978-80-

89447-39-8 

[Akademické akcenty. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 9.9.2010] 

 

AFD13 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Koncepcia ius gentium a ius naturale v Gaiových Inštitúciách = 

The concept of ius gentium and ius naturale in the Institutes of Gaius 

Recenzované 

Lit. 15 zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 41-46. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 54. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 325-331. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD14 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Postavenie a právomoci štátnych úradov (magistratúr) v období 
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Rímskej republiky (510 pred n. l. 27 pred n .l.) [elektronický optický disk] = The position and powers of 

public authorities (magistracies) in theperiod of the Roman Republic (510 BC 27 BC) 

Recenzované 

Lit. 20 zázn. 

In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska (CD ROM). - Trenčín : Inštitút aplikovaného 

manažmentu, 2011. - S. 38-52. - ISBN 978-80-970802-1-1 

[Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 10.11.2010] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj zborník abstraktov - Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. - Bratislava : 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 13. - ISBN 978-80-89458-

18-9 

 

AFD15 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Extrémistický materiál - ustanovenie plné omylov 

Recenzované 

Lit. 11 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 505-509. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD16 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Temné zákutia škody ako znaku trestného činu = The obscurations 

of damages as a sign of crime 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 678-685. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD17 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Členstvo Európskej únie v Haagskej konferencii 

medzinárodného práva súkromného 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 161-166. - ISBN 978-80-7160-301-8 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 58. - ISBN 978-80-7160-301-6 

 

AFD18 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Uznanie a výkon predbežných opatrení v Európskej únii 

podľa Nariadenia Brusel I = Recognition and enforcement of interim measures in European Union 

Recenzované 
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Lit. 3 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 209-216. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD19 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Vybrané problémy aplikácie Haagskeho dohovoru o 

občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí v Slovenskej republike 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 577-581. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD20 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Postavenie obce v územnom plánovaní vo vybraných krajinách 

Európskej únie 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy. - Košice : UPJŠ, 2011. - S. 80-

90. - ISBN 978-80-7097-873-3 

[Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká 

konferencia. Košice, 18.2.2010] 

 

AFD21 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (100%) : Imunita poslancov versus rovnosť človeka = Deputies`immunity 

versus equality of individuals 

Recenzované 

Lit. 15 zázn. 

In: Perspektívy vývoja ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 17-24. - ISBN 978-80-7160-313-9 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-313-9 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD22 Cuper, Ján [UKOPATS] (100%) : Delegácia a ratifikácia ako inštitúty európskeho práva 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Hodnotový základ práva. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011. - S. 191-193. - ISBN 978-80-7160-314-6 
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[Právo ako zjednocovateľ Európy -veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 67. - ISBN 978-80-7160-301-6 

 

AFD23 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100 %) : Článok 5 Dohovoru a slovenské trestné právo = Article 5 in the 

Convention and the Slovak penal law 

Recenzované 

Lit. 2 zázn. 

In: Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 11-16. - ISBN 978-80-

7160-312-2 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-312-2 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD24 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Prípravné konanie po piatich rokoch aplikácie Trestného poriadku 

Lit. 9 zázn. 

In: Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe. - Bratislava 

: Eurokódex, 2011. - S. 161-171. - ISBN 978-80-89447-57-2 

[Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe. Medzinárodná 

konferencia. Bratislava, 9.2.2011] 

 

AFD25 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Informačné povinnosti subjektov kapitálového trhu = 

Informative duties of capital market subjects 

Recenzované 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 184-193. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD26 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Päťročnica aplikácie zákona o dohľade nad finančným 

trhom 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 212-215. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 
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AFD27 Daňko, Martin [UKOPAHP] (100%) : Kaucia na bytové nájomné 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 133-136. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD28 Daňko, Martin [UKOPAHP] (100%) : Obmedzenie podnikateľskej samostatnosti franchisanta vo 

franchasingovom podnikateľskom koncepte - analýza právnej roviny podnikania franchisanta ako 

samostatnej činnosti podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka v obrazejeho zmluvných práv a povinností = 

Limitation of entrepreneur independence of franchisee in franchising concept - the analyze focused on 

juridistic part of franchisee's business as self-reliant activity according to § 2 sub. 1 Commercial Code in 

view hiscontract rights and responsibilities 

Recenzované 

Lit. 2 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 29-36. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá -- Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD29 Dufala, Martin [UKOPASP] (100%) : Postup vysokej školy pri vydávaní vysoškolského diplomu = 

Procedure of awarding university diploma 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 572-578. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD30 Dufala, Martin [UKOPASP] (100%) : Vybrané problémy miestnej štátnej správy v Slovenskej republike 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 344-349. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD31 Dufalová, Lenka [UKOPAHP] (100%) : May be the birth of child considered as harm? : development of 

English judiciary 

Recenzované 
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Lit. 26 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 990-1003. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD32 Dufalová, Lenka [UKOPAHP] (100%) : Trendy vo vývoji európskeho súkromného práva s osobitným 

zreteľom na zodpovednosť za škodu = Trends in the development of European private law with particular 

regard to liability for damage 

Recenzované 

Lit. 11 zázn. 

In: Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 13-20. - ISBN 978-80-7160-311-5 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 S. 219-226. - ISBN 978-80-7160-311-5 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD33 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Uplatňovanie nárokov spoločnosti na náhradu škody voči 

členom štatutárneho orgánu veriteľmi 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 195-200. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD34 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Podmienky uznávania cudzích rozhodnutí vo vnútroštátnych 

predpisoch Slovenskej republiky a niektorých európskych štátov = Conditions for the recognition of the 

foreign judgments in the national legislation of theSlovak Republic and some European countries 

Recenzované 

LIt. 11 zázn. 

In: Bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 173-178. - ISBN 978-80-7160-301-8 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 84. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Security priorities of today and new views on the development of international law. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 331-336. - ISBN 978-80-
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7160-301-8 

 

AFD35 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Remisia a transmisia v súčasnom slovenskom medzinárodnom 

práve súkromnom 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 582-586. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD36 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Vzájomnosť ako (ne)potrebná podmienka uznania cudzieho 

rozhodnutia = Reciprocity as (un)necessary condition for recognition of foreign decisions 

Recenzované 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 251-257. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD37 Fábry, Branislav [UKOPATS] (100%) : Interdisciplinárny diškurz a úloha právnikov = Interdisciplinary 

discourse and the role of the lawyers 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Hodnotový základ práva. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011. - S. 195-200. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 91. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 517-521. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD38 Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (100%) : Niekoľko poznámok k možnosti zefektívnenia trestného 

konania 

Recenzované 

In: Prieťahy v trestnom konaní a ich vplyv na vymáhateľnosť práva v SR. - Sládkovičovo : Vysoká 

škola Visegrádu, 2011. - S. 45-53. - ISBN 978-80-89267-54-5 

[Prieťahy v trestnom konaní a ich vplyv na vymáhateľnosť práva v SR. Medzinárodná konferencia. 

Sládkovičovo, 28.9.2010] 

 

AFD39 Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (100%) : Niekoľko úvah smerom k významu metodológie 

kriminalistiky pre trestné právo 
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Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe. - Bratislava 

: Eurokódex, 2011. - S. 255-262. - ISBN 978-80-89447-57-2 

[Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe. Medzinárodná 

konferencia. Bratislava, 9.2.2011] 

 

AFD40 Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (100%) : Význam metodológie kriminalistiky pre rozvoj 

trestnoprávnej vedy, tvorbu trestného práva, jeho realizáciu a aplikáciu v praxi 

Recenzované 

Lit. 43 zázn. 

In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v 

Bratislave, 2011. - S. 223-237. - ISBN 978-80-8054-516-1 

[Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná virtuálna konferencia. Bratislava, 

30.11.2010] 

 

AFD41 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (50%) - Gešková, Katarína [UKOPAOP] (50%): Doručovanie fyzickej 

osobe podľa Občianskeho súdneho poriadku = Service of documents on individuals/natural persons under 

the rules of civil procedure 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 21-30. - ISBN 978-80-7160-311-5 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 S. 227-237. - ISBN 978-80-7160-311-5 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD42 Fogaš, Ľubomír [UKOPAOP] (100%) : Procesné vzťahy a potreba novej právnej úpravy civilného 

procesu = Procedural relations and the need for a new civil procedure regulation 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 31-36. - ISBN 978-80-7160-311-5 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 S. 239-244. - ISBN 978-80-7160-311-5 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 
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AFD43 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (100%) : Utváranie vlády a výkon jej funkcií v ústavnej teórii a praxi = 

Creation of the government and execution of its functions in constitutional theory and practice 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Perspektívy vývoja ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 25-29. - ISBN 978-80-7160-313-9 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-313-9 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD44 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Medzi právnickými a historickými právnymi dejinami = Between 

lawyers' legal history and historians' legal history 

Recenzoané 

Lit. 43 zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 63-71. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 106. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 347-355. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD45 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Pramene tzv. športového práva a právna povaha interných noriem 

Recenzované 

Lit. 29 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 75-82. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD46 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Šport na pomedzí verejnej správy a združovacieho práva 

Recenzované 

Lit. 19 zázn. 

In: Akademické akcenty. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011. - S. 9-29. - ISBN 978-80-

89447-39-8 

[Akademické akcenty. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 9.9.2010] 
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AFD47 Gálik, Michal [UKOPAST] (100%) : President of the Slovak Republic and his competence 

vyšiel aj abstrakt v zborníku abstraktov (ISBN 978-80-7160-301-6). - Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Perspectives for the development of constitutional law in the conditions of integrating. - Bratislava 

: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 179-188. - ISBN 978-80-7160-313-9 

[Law as a unifying factor of Europe - Jurisprudence and practice. International Scholastic Conference. 

Bratislava, 21.-23.10.2010] 

 

AFD48 Gálik, Michal [UKOPAST] (100%) : Prezident Slovenskej republiky a jeho právomoci = The president 

of Slovak Republik and his authorities 

Recenzované 

Lit.17 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 349-360. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD49 Gálik, Michal [UKOPAST] (100%) : Rozhodovanie prezidenta Slovenskej republiky 

Recenzované 

Lit. 10 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 267-273. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD50 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Európsky parlament a demokratický deficit Únie = European 

parliament and the democratic deficit of the Union 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Perspektívy vývoja ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 31-36. - ISBN 978-80-7160-313-9 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-313-9 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD51 Hajnišová, Edita [UKOPAHP] (50%) - Gunárová, Slávka [UKOPAHP] (50%): Sloboda usadzovania 

spoločnosti z pohľadu judikatúry ESD: Cadbury Schweppes plc a Cadbury Schweppes Overseas Ltd. v. 

Commissioners of Inland Revenue 

Recenzované 
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Lit. 5 zázn. 

In: Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky. - Banská Bystrica : 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2011. - S. 54-59. - ISBN 978-80-557-01394-

4 

[Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky. Medzinárodná 

vedecká konferencia. Banská Štiavnica, 25.-27.5.2010] 

 

AFD52 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Niektoré aspekty kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov vo 

svetle novelizácie Zákonníka práce - analýza právneho stavu 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 12-17. - ISBN 978-80-7160-319-1 

[Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Vedecký seminár. Bratislava, 8.4.2011] 

 

AFD53 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Právny a sociálny aspekt štrajkového práva v intenciách právnej 

úpravy v Slovenskej republike [elektronický optický disk] = Legal and social aspect of the right to strike in 

the legislative intentions of the SlovakRepublic 

Recenzované 

Lit. 10 zázn. 

In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska (CD ROM). - Trenčín : Inštitút aplikovaného 

manažmentu, 2011. - S. 135-146. - ISBN 978-80-970802-1-1 

[Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 10.11.2010] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj zborník abstraktov - Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. - Bratislava : 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 23. - ISBN 978-80-89458-

18-9 

 

AFD54 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Právo na štrajk = Right to strike 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 147-158. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD55 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Vzájomné prepojenie práva sociálneho zabezpečenia v 

Slovenskej republike a v Európskej únii = Interconnection of social security rights in the Slovak Republic 

and the European Union 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Liberalizácia právnej regulácie pracovných vzťahov v podmienkach globalizácie. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 141-147. - ISBN 978-80-7160-311-5 
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[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 S. 401-406. - ISBN 978-80-7160-311-5 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD56 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Zmeny v právnej úprave Zákonníka práce - analýza a úvaha o 

platných a pripravovaných zmenách 

Recenzované 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 282-287. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD57 Havlík, Tomáš [UKOPATS] (100%) : Perfektnosť a platnosť právnych úkonov z pohľadu normatívnych 

teórií = Perfection and validity of legal acts from the point of normative theries 

Recenzované 

Lit. 2 zázn. 

In: Hodnotový základ práva. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011. - S. 211-214. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 129. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 533-536. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD58 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Prijímanie technických predpisov a postavenie NR SR = Passing of 

technical norms and the status of NC SR 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 371-376. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD59 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Nečinnosť verejnej správy - východiská poznania 

Recenzované 

Lit. 16 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 317-321. - ISBN 978-80-7160-318-4 
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[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD60 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Niekoľko poznámok o zrušení krajských úradov = A few notes 

about derogation of public authority with regional field of activity 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 511-518. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD61 Hruškovič, Ivan [UKOPAMP] (100%) : Lisabonská zmluva a zásadné zmeny inštitucionálneho systému 

Európskej únie = Lisbon Treaty and the fundamental changes to the institutional system of the European 

Union 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Zbližovanie a zjednocovanie práva v európskom kontexte. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 39-45. - ISBN 978-80-7160-301-8 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 143. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Harmonization and unification of law in the European context. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 121-128. - ISBN 978-80-7160-301-8 

 

AFD62 Hutta, Michal [UKOPASP] (100%) : Kamerový zabezpečovací systém ako jeden z prostriedkov boja 

proti porušovaniu verejného poriadku na športových podujatia = Camera system as a way of fight against 

public order infringement on sport events 

Recenzoané 

Lit. 3 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 607-612. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD63 Hutta, Michal [UKOPASP] (100%) : Niekoľko úvah nad bezpečnosťou športových podujatí 

Recenzované 

Lit. 1 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 330-332. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 
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31.3.-2.4.2011] 

 

AFD64 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Ľudské práva a ich súčasná právna ochrana v rámci 

Európskej únie [elektronický optický disk] = Human rights and their current legal protection within the 

European Union 

Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska (CD ROM). - Trenčín : Inštitút aplikovaného 

manažmentu, 2011. - S. 181-194. - ISBN 978-80-970802-1-1 

[Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 10.11.2010] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj zborník abstraktov - Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. - Bratislava : 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 28. - ISBN 978-80-89458-

18-9 

 

AFD65 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Účinnosť právnych noriem a Alexyho právny a morálny 

pojem platnosti práva 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 5-11. - ISBN 978-80-7160-319-1 

[Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Vedecký seminár. Bratislava, 8.4.2011] 

 

AFD66 Ježová, Daniela [UKOPAST] (100%) : Interpretácia a aplikácia práva v kontexte konania o predbežnej 

otázke pre Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev = Interpretation and application of law within the 

preliminary ruling 

Recenzované 

Lit. 24 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 901-910. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD67 Ježová, Daniela [UKOPAST] (100%) : Vybrané otázky prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom 

Európskej únie = Chosen issues in the preliminary ruling procedure before the court of justice of European 

union 

Recenzované 

Lit. 34 zázn. 

In: Zbližovanie a zjednocovanie práva v európskom kontexte. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 47-54. - ISBN 978-80-7160-301-8 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Harmonization and unification of law in the European context. - 
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Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 129-136. - ISBN 978-80-

7160-301-8 

Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 S. 156. - 

ISBN 978-80-7160-301-6 

 

AFD68 Kačaljak, Matej [UKOPAHP] (100%) : Niekoľko kritických pripomienok k právnej úprave 

elektronického výberu mýta = A few critical insights regarding the legal framework of Slovak electronic 

toll system 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 203-208. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD69 Kačaljak, Matej [UKOPAHP] (50%) - Holubová, Veronika (50%): Právna reflexia roku 2010 v 

eurozóne 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 202-206. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD70 Kalesná, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Európska únia v podmienkach globalizácie a právneho 

pluralizmu = The European Union in conditions of globalization and legal pluralism 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Zbližovanie a zjednocovanie práva v európskom kontexte. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 55-60. - ISBN 978-80-7160-301-8 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 163. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Harmonization and unification of law in the European context. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 137-142. - ISBN 978-80-7160-301-8 

 

AFD71 Kantor, Slavomír (100%) : Niekoľko poznámok k pristúpeniu EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane 

ľudských práv = Some remarks to the EU accession to the Convention for the protection of human rights 

and fundamental freedoms 

Recenzované 

Lit. 16 zázn. 
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In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 851-859. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD72 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Európska právna kultúra = European legal culture 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 312-320. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD73 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Právny pluralizmus a pramene práva v súčasnosti = Legal 

pluralism and sources of law today 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Hodnotový základ práva. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011. - S. 215-219. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 166. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 537-541. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD74 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (50%) - Huťka, Matúš [UKOPATP] (50%): Rozhodnutia Európskeho 

súdu pre ľudské práva ako prameň práva 

Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011. - Ekonóm : Bratislava, 

2011. - S. 279-286. - ISBN 978-80-225-3271-6 

[Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2011. Medzinárodná konferencia. 

Bratislava, 31.5.2011] 

 

AFD75 Kisely, Ivan [UKOPAHP] (100%) : Secondary establishment of companies in the European Union 

Recenzované 

Lit. 19 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 618-624. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 
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AFD76 Kluknavská, Andrea [UKOPADS] (100%) : Evolúcia základných hodnôt trestného práva = Evolution of 

the basic values of criminal law 

Recenzované 

Lit. 18 zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 81-91. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S.176. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 373-384. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD77 Kluknavská, Andrea [UKOPADS] (100%) : Trestný zákon z roku 1950 a materiálne chápanie 

(ponímanie) trestného činu = Criminal Code from 1950 and the materialist concept of criminal delict 

Recenzované 

Lit. 10 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 340-348. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD78 Kluknavská, Andrea [UKOPADS] (100%) : Vývoj trestného práva na území Slovenskej republiky : 

(niekoľko poznámok k právnym predpisom o trestnom konaní proti mladistvým) 

Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 83-87. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD79 Kohút, Ján [UKOPAST] (100%) : Uplatňovanie práva na súdnu ochranu v systéme e-justice v 

Slovenskej republike = The assertion of the right to judicial protection in the system of e-justice in Slovak 

Republic 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Perspektívy vývoja ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 55-62. - ISBN 978-80-7160-313-9 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
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2011 . - ISBN 978-80-7160-313-9 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD80 Kordík, Marek [UKOPATP] (100%) : Asperačná zásada a procesný spôsob jej riešenia = The principle 

of asperse and a method of its solution 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 757-761. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD81 Kordík, Marek [UKOPATP] (100%) : Ne bis in idem = Ne bis in idem 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 47-52. - ISBN 978-80-

7160-312-2 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-312-2 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD82 Kriváňová, Dana (100%) : Suverenita štátu vo vzťahu k medzinárodným organizáciám = State 

sovereignty in relationship to the international organisations 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 203-206. - ISBN 978-80-7160-301-8 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 189. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Security priorities of today and new views on the development of international law. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 383-386. - ISBN 978-80-

7160-301-8 

 

AFD83 Krnáč, Martin [UKOPATP] (100%) : Niektoré aspekty postavenia poškodeného v trestnom konaní s 

dôrazom na jeho právo na náhradu škody spôsobenej trestným činom = Some aspects of the position of 
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victim in the criminal proceedings with the focus on hisclaim for damages for the damage caused by the 

crime 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 714-725. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD84 Krnáč, Martin [UKOPATP] (100%) : Trestné činy daňové 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 471-477. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD85 Kubíčková, Gabriela [UKOPAOP] (100%) : Aktuálne otázky rodinného práva = Current issues of the 

family law 

Recenzované 

Lit. 1 zázn. 

In: Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 53-58. - ISBN 978-80-7160-311-5 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 S. 263-268. - ISBN 978-80-7160-311-5 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD86 Kufelová, Iveta (50%) - Fröhlichová, Ingrid [UKOPAEV] (50%): Zásady a postup hodnotenia 

pracovného výkonu zamestnancov malých a stredných podnikoch [elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Ekonomika, financie a manažment podniku V (CD ROM). - Bratislava : Ekonomická univerzita v 

Bratislave , 2011. - [S. 5]. - ISBN: 978-80-225-3299-0 

[Ekonomika, financie a manažment podniku V. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 3.11.2011] 

 

AFD87 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : K niektorým hodnotovým princípom pracovného práva v znení 

vybraných základných zásad Zákonníka práce [elektronický optický disk] = To some value principles of 

the labour law as stated in the selected fundamentalprinciples of the Labour code 

Lit. 14 zázn. 



169 

In: Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy (CD ROM). - Bratislava : Vysoká škola ekonómie 

a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 191-206. - ISBN 978-80-8137-001-4 

[Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Medzinárodný seminár. Bratislava, 28.4.2011] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj zborník abstraktov - Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. - 

Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2011. - S. 26. - 978-80-89458-15-8 

Ohlasy (4): 

[o4] 2011 Nováková, Mária: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011, S. 75 

[o4] 2011 Cibák, Ľuboš: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011, S. 60 

[o4] 2011 Priputenová, Monika: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011, S. 409 

[o4] 2011 Seidner, Robert: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011, S. 472 

 

AFD88 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : K porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnej 

inzercii (aplikačný výskum) = Contraventing the principle of equal treatment in working advertisement 

(applications research) 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 169-183. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD89 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Niekoľko poznámok k právnemu postaveniu profesionálnych 

športovcov v prácovnoprávnych vzťahoch = Several remarks on the legal status of professional sportsmen 

in labour law relations 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Liberalizácia právnej regulácie pracovných vzťahov v podmienkach globalizácie. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 159-167. - ISBN 978-80-7160-311-5 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 S. 415-423. - ISBN 978-80-7160-311-5 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD90 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Stručné zamyslenie nad niektorými oblasťami pripravovanej 

novely Zákonníka práce a súvisiacimi právnymi predpismi 

Recenzované 
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Lit. 9 zázn. 

In: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 28-41. - ISBN 978-80-7160-319-1 

[Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Vedecký seminár. Bratislava, 8.4.2011] 

Ohlasy (4): 

[o4] 2011 Priputenová, Monika: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011, S. 410 

[o4] 2011 Záhorčáková, Jana: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011, S. 562 

[o4] 2011 Záhorčáková, Jana: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011, S. 562 

[o4] 2011 Záhorčáková, Jana: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, č. 3, 2011, s. 110 

 

AFD91 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Verejná služba ako právny inštitút osobitnej povahy [elektronický 

optický disk] = Public service as a legal institute of the specific character 

Lit. 9 zázn. 

In: Verejná správa - služba občanovi (CD ROM). - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu 

verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 127-140. - ISBN 978-80-970272-3-2 

[Verejná správa - služba občanovi. Medzinárodný seminár. Bratislava, 29.4.2010] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj zborník abstraktov - Verejná správa - služba občanovi. - Bratislava : Vysoká 

škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2010. - S. 21. - ISBN 978-80-89458-09-7 

Ohlasy (3): 

[o4] 2011 Minčič, Vladimír: Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Bratislava : Vysoká 

škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2011, S. 238 

[o4] 2011 Vačok, Juraj: Právne aspekty verejnej správy. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a 

manažmentu verejnej správy, 2011, S. 89 

[o4] 2011 Kuril, Jozef: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola ekonómie 

a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011, S. 290 

 

AFD92 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Vybrané zmeny v pracovnej legislatíve Slovenskej republiky 

účinné od 1. septembra 2011 [elektronický optický disk] = Selected changes in the labour legislation of the 

Slovak Republic effective from the 1st september2011 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska (CD ROM). - Trenčín : Inštitút aplikovaného 

manažmentu, 2011. - S. 266-275. - ISBN 978-80-970802-1-1 

[Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 10.11.2010] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj zborník abstraktov - Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. - Bratislava : 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 37. - ISBN 978-80-89458-

18-9 

 

AFD93 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Trelaj, Claude (50%): Komparácia definícií a uplatňovania 
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zásad trestného konania v súvislosti s postavením obvineného v podmienkach niektorých štátov EÚ = 

Comparison of definitions and application of theprinciples of criminal proceedings in relation to the 

position of the defendant in the conditions of some EU states 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 53-57. - ISBN 978-80-

7160-312-2 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-312-2 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD94 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Aplikačné problémy v praxi 

Recenzované 

Lit. 1 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 414-415. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD95 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (50%) - Valent, Michal [UKOPATP] (50%): Obchodovanie s ľuďmi v 

kontexte právnej úpravy Rady Európy v korelácii trestného práva Slovenskej republiky = Trafficking in 

human beings in the context of legal regulation of theCouncil of Europe in correlation with criminal law in 

the Slovak Republic 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 59-62. - ISBN 978-80-

7160-312-2 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-312-2 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD96 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Príčiny kriminality = Causes of criminality 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 
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In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 762-767. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD97 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Interpretácia ústavy a úloha Ústavného súdu = Interpretation of 

constitution and a role of Constitutional Court 

Recenzované 

Lit. 20 zázn. 

In: Perspektívy vývoja ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 71-80. - ISBN 978-80-7160-313-9 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-313-9 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD98 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Môže všeobecný súd porušiť hmotné práva pri zachovaní 

procesných práv a princípov (problematika z pohľadu Ústavného súdu Slovenskej republiky a ESĽP) = 

Can acourt of general jurisdiction violate substantive laws whilecomplying with procedural laws and 

principles (from the perspective of the case law of the Constitutional court of SR and the ECHR) 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 394-403. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD99 Lamačka, Juraj [UKOPAST] (100%) : Ochrana ústavných práv obvineného v prípravnom konaní 

Recenzované 

Lit. 31 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 261-266. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD100 Lenhartová, Katarína [UKOPADS] (100%) : Právna úprava inštitútu poručníctva nad ženami podľa 

Zákona XII. tabúľ = Legal regulation of guardianship ower women in the Law of the twelve tables 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 
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Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 472-476. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD101 Lenhartová, Katarína [UKOPADS] (100%) : Právne aspekty pôvodu vlastníctva majetku židovskej 

ženy Babathy v zvitkoch Mŕtveho mora = legal history and legal education from the Czech point of view 

Recenzované 

Lit. 14. zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 103-108. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 207. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 395-400. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD102 Lenhartová, Katarína [UKOPADS] (100%) : Ženy ako poručníčky svojich osirelých nedospelých detí a 

dohľad nad gravidnou vdovou v právnych i neprávnych prameňoch rímskeho súkromného práva 

Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 106-109. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD103 Lichá, Andrea [UKOPADS] (100%) : Niektoré aspekty materiálneho jadra Ústavy 9. mája 1948 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 57-61. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD104 Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (100%) : Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením 

obmedzeným za škodu spôsobenú pri výkone svojej pôsobnosti 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 175-180. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 
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AFD105 Luprichová, Petronela [UKOPAOP] (100%) : Právna úprava striedavej starostlivosti o dieťa = Joint 

custody 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 67-73. - ISBN 978-80-7160-311-5 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 S. 277-282. - ISBN 978-80-7160-311-5 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD106 Luprichová, Petronela [UKOPAOP] (100%) : Skrytá reklama ako nekalá praktika marketingovej 

komunikácie = Advertorials as unfair practices of marketing communications 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 46-52. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD107 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Prechod kmeňovej spoločnosti k štátu v strednej Európe a jej 

charakteristika na základe súčasnej historiografie = Transition of the tribal society to the state in the 

Central Europe and its reflection in thecontemporary studies 

Recenzované 

Lit. 28 zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 109-116. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 214. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 401-408. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD108 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Uhorsko a Nemecko v 11. storočí - vzťah ríše a partikulárneho 

štátu = The relationship between the empire and the particular state 

Recenzované 

Lit.17 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 
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Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 423-428. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD109 Macej, Ján [UKOPADS] (100%) : Základné princípy socialistickej ústavy ako ústavy nového typu = 

Fundamental principles of socialist constitution as new type of constitution 

Lit. 16 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 437-447. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD110 Maceják, Matej (100%) : Alternatívne tresty a ich používanie u nás a v zahraničí = Application of 

alternative punishments in our and foreign legal terms 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 686-693. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD111 Maceják, Matej (100%) : Pachová stopa ako dôkaz v trestnom konaní = Scent trace as evidence in 

criminal proceedings 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 63-66. - ISBN 978-80-

7160-312-2 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-312-2 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD112 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Pozastavenie sa nad navrhovaným zrušením minimálnych 

mzdových nárokov (§ 120 Zákonníka práce) 

Recenzoané 

Lit. 11 zázn. 

In: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 42-52. - ISBN 978-80-7160-319-1 

[Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Vedecký seminár. Bratislava, 8.4.2011] 
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AFD113 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Sociálne zabezpečenie pri voľnom pohybe osôb v rámci EÚ = 

Social security in free movement of persons within the EU 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Liberalizácia právnej regulácie pracovných vzťahov v podmienkach globalizácie. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 169-181. - ISBN 978-80-7160-311-5 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 S. 425-429. - ISBN 978-80-7160-311-5 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD114 Magurová, Hana [UKOPAST] (100%) : Sudcovská tvorba práva - vybrané aspekty 

Recenzované 

Lit. 21 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 255-260. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD115 Magurová, Hana [UKOPAST] (100%) : Ústavnoprávny princíp zákazu retroaktivity vo vzťahu k 

prechodným a záverečným ustanoveniam novelizovaného Občianskeho súdneho poriadku = Constitutional 

principle of retroactivity prohibition in corelation with theamendments of Civil proceeding 

Recenzované 

Lit.18 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 384-393. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD116 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako subjekt 

verejnej správy 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 312-316. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD117 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Zmena názvu obce, ulice, súpisného čísla a problematika s tým 
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spojená = The modification of the city name, street name, house number and the problems related with it 

Recenzované 

Lit. 15 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 631-640. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD118 Matúška, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Osobná sloboda a zákonnosť jej pozbavenia v trestnom konaní 

podľa článku 5 Dohovoru 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 436-441. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD119 Matúška, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Právna úprava väzby vo svetle ostatných noviel = Legal 

regulation of police custody in light of the latest amendments 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 730-739. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD120 Mencerová, Ingrid [UKOPATP] (100%) : Zásady, ktoré sa uplatňujú pri trestaní súbehu trestných činov 

v slovenskom trestnom práve = Legal principles that apply to sentencing for concurrence of criminal 

offences in Slovak criminal law 

Recenzované 

In: Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 73-76. - ISBN 978-80-

7160-312-2 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-312-2 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD121 Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (100%) : Súčasný právny stav fiškálnej decentralizácie v Slovenskej 

republike 
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Recenzované 

Lit. 11zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 235-240. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD122 Minčič, Vladimír [UKOPASP] (100%) : Niekoľko poznámok k zákazu výkonu konkurenčnej činnosti z 

hľadiska pripravovanej novely Zákonníka práce 

Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 61-70. - ISBN 978-80-7160-319-1 

[Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Vedecký seminár. Bratislava, 8.4.2011] 

 

AFD123 Minčič, Vladimír [UKOPASP] (100%) : Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany 

zamestnávateľa (niekoľko analytických poznámok) [elektronický optický disk] = Immediate termination of 

the employment relationship by the employer(several analyticalnotes) 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska (CD ROM). - Trenčín : Inštitút aplikovaného 

manažmentu, 2011. - S. 314-323. - ISBN 978-80-970802-1-1 

[Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 10.11.2010] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj zborník abstraktov - Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. - Bratislava : 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 40. - ISBN 978-80-89458-

18-9 

 

AFD124 Minčič, Vladimír [UKOPASP] (100%) : Personálny prvok verejnej správy v jeho historickom kontexte 

[elektronický optický disk] = Personal element in public administration in its historical context 

Lit. 8 zázn. 

In: Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy (CD ROM). - Bratislava : Vysoká škola ekonómie 

a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 227-238. - ISBN 978-80-8137-001-4 

[Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Medzinárodný seminár. Bratislava, 28.4.2011] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj zborník abstraktov - Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. - 

Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2011. - S. 29. - 978-80-89458-15-8 

 

AFD125 Minčič, Vladimír [UKOPASP] (100%) : Systémy zamestnávania vo verejnej správe 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 300-304. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 
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31.3.-2.4.2011] 

 

AFD126 Mlkvý, Matej [UKOPADS] (100%) : Koncepcia koruny v britskom právnom systéme 

Recenzované 

Lit. 17zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 42-48. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD127 Mravíková, Katarína [UKOPAST] (100%) : Niekoľko poznámok k problematike interpretácie Ústavy 

Slovenskej republiky 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 242-244. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD128 Munk, Rastislav [UKOPASP] (100%) : Právo na informácie v Spojených štátoch amerických 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 322-326. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD129 Munk, Rastislav [UKOPASP] (100%) : Právo na informácie vo Veľkej Británii = Right to information 

in the Great Britain 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 559-564. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD130 Nádaždyová, Anna [UKOPAHP] (100%) : Ochrana hospodárskej súťaže = Protection of economic 

competition 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 37-45. - ISBN 978-80-7160-308-5 
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[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá -- Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD131 Nágl, Peter [UKOPATS] (100%) : Amnesty for international crimes 

Recenzované 

Lit. 2 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 637-640. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD132 Nemec, Matúš [UKOPADS] (100%) : Vývoj konfesnoprávnej normatívy v trestnom práve Slovenskej 

republiky = development of the protection of religious freedom in Slovak criminal law 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 127-132. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 421-426. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD133 Nováková, Mária [UKOPAPR] (100%) : Cezhraničná zdravotná starostlivosť 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 71-76. - ISBN 978-80-7160-319-1 

[Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Vedecký seminár. Bratislava, 8.4.2011] 

 

AFD134 Nováková, Mária [UKOPAPR] (100%) : Niekoľko poznámok k legislatívnej úprave cezhraničnej 

zdravotnej starostlivosti z hľadiska práva Európskej únie [elektronický optický disk] = Several remarks to 

legislative regulation of cross-border healthcareaccording to European law 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska (CD ROM). - Trenčín : Inštitút aplikovaného 

manažmentu, 2011. - S. 358-366. - ISBN 978-80-970802-1-1 

[Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 10.11.2010] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj zborník abstraktov - Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. - Bratislava : 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 45. - ISBN 978-80-89458-

18-9 

 

AFD135 Okániková, Dagmar [UKOPATS] (100%) : Štát a suverenita štátu 
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Recenzované 

Lit. 11 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 49-52. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD136 Okániková, Dagmar [UKOPATS] (100%) : Vývoj Európskej únie a jeho teoretické a historickoprávne 

aspekty = Development of the European Union and its theoretical, historical and legal aspects 

Recenzované 

Lit. 19 zázn. 

In: Hodnotový základ práva. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011. - S. 235-245. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 250. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 557-567. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD137 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Cartesio a jeho vplyv na postupy registrových súdov v SR : 

(zopár otvorených otázok a pokus o zodpovedanie niektorých) 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky. - Banská Bystrica : 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2011. - S. 177-182. - ISBN 978-80-557-

01394-4 

[Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky. Medzinárodná 

vedecká konferencia. Banská Štiavnica, 25.-27.5.2010] 

 

AFD138 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Európske správne právo - jeho širší právny kontext 

Recenzované 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 350-353. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD139 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Európske správne súdnictvo (vývoj a súčasný stav) 

Recenzované 

In: Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. - Bratislava : Eurounion, 2011. - S. 150-156. - ISBN 

978-80-970760-0-9 

[Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. Medzinárodná konferencia. Trnava, 7.-8.3.2011] 
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AFD140 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Globalizácia a verejné financie [elektronický optický disk] = 

Globalization and the public finances 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo (CD ROM). - Banská Bystrica : UMB, 

2011. - S. 1-7. - ISBN 978-80-557-0259-9 

[Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo. Medzinárodná vedecká konferencia. Banská 

Bystrica, 26.-27.5.2011] 

 

AFD141 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Pojem a význam kontroly vo verejnej správe = Term and 

denotation of the public administration 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 641-645. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD142 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : Právny poriadok na Slovensku v rokoch 1939-1945 

(kontinuita, diskontinuita a zahraničné vzory) = Law order in Slovakia in the years 1939-1945 (continuity, 

discontinuity and foreign models) 

Recenzované 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 305-314. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 272. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 439-445. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD143 Poredoš, František (100%) : Rešpektovanie statusu národnostných menšín v Európe -- kľúčový 

predpoklad medzinárodnej bezpečnosti = Respecting the status of national minorities in Europe -- key 

precondition of international security 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 219-224. - ISBN 978-80-7160-301-8 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
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fakulta, 2010 S. 273. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Security priorities of today and new views on the development of international law. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 395-402. - ISBN 978-80-

7160-301-8 

 

AFD144 Považan, Michal [UKOPADS] (100%) : Vývoj právnej úpravy družstva na Slovensku v rokoch 1845-

1945 = Legal continuity in Slovakia? Example of co-operative 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 139-142. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 275. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 447-450. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD145 Príkazská, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Globalisation of law 

Recenzované 

Lit. 26 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 588-595. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD146 Príkazská, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Implementácia práva Európskej únie v Slovenskej 

republike a jej nedostatky = Implementation of European Union law in Slovak Republic and its 

imperfections 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 878-888. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD147 Príkazská, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Patrí Turecko do Európskej únie? : právno-politická 

analýza = Does Turkey belong to the EU? Legal and political analyse 

Recenzované 

Lit. 19 zázn. 

In: Zbližovanie a zjednocovanie práva v európskom kontexte. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 83-92. - ISBN 978-80-7160-301-8 
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[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 276. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Harmonization and unification of law in the European context. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 207-216. - ISBN 978-80-7160-301-8 

 

AFD148 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Podstata, ciele a výsledky vedeckého projektu Vega 

1/4575/07 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v 

Bratislave, 2011. - S. 253-261. - ISBN 978-80-8054-516-1 

[Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná virtuálna konferencia. Bratislava, 

30.11.2010] 

 

AFD149 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Zásady trestného konania upravené v čl. 6 Dohovoru o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd = Principles of criminal procedure regulated by art. 6 of the 

Convention on human rights and fundamental freedoms 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 77-81. - ISBN 978-80-

7160-312-2 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-312-2 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD150 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Vzťah rímskeho práva a kastílskeho súkromného práva v 

období stredoveku a raného novoveku = Relationship between Roman law and Castilian private law in the 

period of the Middle Ages and the Early modern period 

Recenzované 

Lit.10 zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 143-150. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 279. - ISBN 978-80-7160-301-6 
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v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 451-458. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD151 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Vzťah štátu a cirkvi a cirkevná správa v španielskom 

miestokráľovstve Peru 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 35-41. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD152 Rišová, Michaela [UKOPAMP] (100%) : Otázka medzinárodnoprávnej subjektivity Kosova = Question 

of the international legal personality of Kosovo 

Recenzované 

Lit. 18 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 823-832. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD153 Rišová, Michaela [UKOPAMP] (100%) : Princíp univerzálnej jurisdikcie v medzinárodnom práve a 

námorné pirátstvo 

Recenzované 

Lit. 32 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 522-529. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD154 Seman, Radoslav [UKOPAMP] (100%) : Perspektívy smerovania medzinárodného práva verejného - 

nové oblasti úpravy a kodifikácia = Questions of future development of international law 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 833-840. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD155 Smatana, Radoslav [UKOPATP] (100%) : Dovolanie po novele Trestného poriadku 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 
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In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 499-504. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD156 Smatana, Radoslav [UKOPATP] (100%) : Rekognícia a jej odraz v Trestnom poriadku = Recognition 

and its reflection in Criminal Code 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 740-746. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD157 Smyčková, Romana [UKOPAOP] (50%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (50%): Publikovanie a 

odôvodňovanie súdnych rozhodnutí = Publishing court decisions and stating the rationale 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 99-104. - ISBN 978-80-7160-311-5 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 S. 351-357. - ISBN 978-80-7160-311-5 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 

 

AFD158 Sťahulová, Simona [UKOPATP] (100%) : Porovnanie právnej úpravy ochrany svedka v SR, ČR a 

Poľsku = Comparison of the legal regulation regarding witness protection in Slovak Republic, Czech 

Republic and Poland 

Recenzované 

Lit. 11 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 747-756. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD159 Sťahulová, Simona [UKOPATP] (100%) : Restoratívna justícia v podmienkach Slovenskej republiky 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 417-421. - ISBN 978-80-7160-318-4 
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[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD160 Sťahulová, Simona [UKOPATP] (50%) - Matúška, Tomáš [UKOPATP] (50%): Trestná 

(ne)stíhateľnosť osôb požívajúcich imunitu verzus prekážka rei iudicatae 

Recenzované 

Lit. 27 zázn. 

In: Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe. - Bratislava 

: Eurokódex, 2011. - S. 195-205. - ISBN 978-80-89447-57-2 

[Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe. Medzinárodná 

konferencia. Bratislava, 9.2.2011] 

 

AFD161 Trnavská, Jozefína (100%) : Private enforcement of EU competition law 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 981-989. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD162 Trylč, Milan [UKOPATP] (100%) : Zásada legality determinovaná zásadou oportunity = Principle of 

legality determined by the principle of opportunity 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 726-729. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD163 Turayová, Yvetta [UKOPATP] (100%) : Trestať alebo netrestať právnické osoby? (trestnoprávna 

úvaha) = Punish or not punish legal persons? 

Recenzované 

Lit. 10 zázn. 

In: Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 103-106. - ISBN 978-80-

7160-312-2 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011 . - ISBN 978-80-7160-312-2 

vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 

978-80-7160-301-6 
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AFD164 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Monizmus práva v SR = Legal monism in the Slovak Republic 

Recenzované 

Lit. 2 zázn. 

In: Hodnotový základ práva. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011. - S. 269-273. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 332. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 591-595. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD165 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Morálka Ústavy SR = Morality of the Constitution of the Slovak 

Republic 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 361-370. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD166 Turčan, Martin [UKOPATS] (50%) - Vaculíková, Nadežda [UKOPATS] (50%): Postavenie 

občianskych právnych poradní a ich význam pre marginalizované skupiny 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : integrácia marginalizovaných skupín do 

spoločnosti. - Ružomerok : KU, 2011. - S. 745-750. - ISBN 978-80-8084-737-1 

[Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti. 4. medzinárodná konferencia. Poprad, 14.-

15.4.2011] 

 

AFD167 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Symboly ako finálne alebo inštrumentálne hodnoty? 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Akademické akcenty. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011. - S.63-68. - ISBN 978-80-

89447-39-8 

[Akademické akcenty. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 9.9.2010] 

 

AFD168 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Vzťah a porovnanie postavenia správnych a cirkevných súdov 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. - Bratislava : Eurounion, 2011. - S. 334-341. - ISBN 
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978-80-970760-0-9 

[Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. Medzinárodná konferencia. Trnava, 7.-8.3.2011] 

 

AFD169 Vaculíková, Nadežda [UKOPATS] (100%) : Právo ako hodnota a garant ľudských práv = Law as value 

and guarantor of human rights 

Recenzované 

Lit. 17 zázn. 

In: Hodnotový základ práva. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011. - S. 275-278. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 334. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 597-600. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD170 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Morálne a právne aspekty výkonu niektorých úloh odchádzajúceho 

primátora po nových voľbách v podmienkach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 393-397. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD171 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Môže byť účastníkom súdneho prieskumu rozhodnutia aj osoba, 

ktorej právny poriadok nepriznáva postavenie účastníka správneho konania? 

Recenzované 

In: Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. - Bratislava : Eurounion, 2011. - S. 342-349. - ISBN 

978-80-970760-0-9 

[Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. Medzinárodná konferencia. Trnava, 7.-8.3.2011] 

 

AFD172 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Problémy s príliš širokým vymedzením účastníka konania podľa 

Správneho poriadku = Problems with too range determination of participants of administrative proceedings 

in Administrative proceedings act 

Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 519-527. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 
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AFD173 Valent, Michal [UKOPATP] (100%) : Niekoľko poznámok k zaujatosti, nestrannosti a následnému 

vylúčeniu sudcu v trestnom konaní 

Recenzované 

Lit. 2 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 488-491. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD174 Valent, Michal [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a trestne nezodpovedný útočník = Self - defence 

against insains and minors 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 672-677. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD175 Valent, Tomáš [UKOPATS] (100%) : Historická metóda v sociálnovednej reflexii = Historical methods 

in the social sciences 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Hodnotový základ práva. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2011. - S. 279-282. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 337. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 601-604. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

AFD176 Valuch, Jozef [UKOPAMP] (100%) : Historickoprávna analýza Spoločnosti národov = Legal analyses 

of the League of Nations from historical point of view 

Recenzované 

Lit. 18 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 2. časť. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 841-850. - ISBN 978-80-7160-308-5 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

18.-20.3.2010] 

 

AFD177 Valuch, Jozef [UKOPAMP] (100%) : Otázka humanitárnej intervencie v 21. storočí = The issue of 

humanitarian intervention in the 21 century 
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Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 237-242. - ISBN 978-80-7160-301-8 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 340. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Security priorities of today and new views on the development of international law. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 429-434. - ISBN 978-80-

7160-301-8 

 

AFD178 Valuch, Jozef [UKOPAMP] (100%) : Právne aspekty medzinárodných organizácií v minulosti a dnes 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 536-541. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD179 Vozáryová, Miroslava [UKOPAMP] (100%) : Bezpečnostné aspekty azylového práva = Security 

aspects of the asylum law 

Recenzované 

In: Bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 247-250. - ISBN 978-80-7160-301-8 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: Vyšiel aj abstrakt - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010 S. 351. - ISBN 978-80-7160-301-6 

v angličtine - Security priorities of today and new views on the development of international law. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 439-442. - ISBN 978-80-

7160-301-8 

 

AFD180 Vrabková, Veronika [UKOPASP] (100%) : Niektoré aktuálne problémy aplikácie zákona o vysokých 

školách 

Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 306-311. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 
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AFD181 Vranková, Eva [UKOPATS] (100%) : Inštitút amnestie v právnom poriadku Slovenskej republiky 

Recenzované 

Lit. 19 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 88-93. - ISBN 978-80-7160-318-4 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Medzinárodná konferencia. Častá - Papiernička, 

31.3.-2.4.2011] 

 

AFD182 Vyhnánek, Ján [UKOPADS] (100%) : Versaillský mierový systém- medzinárodnoprávny systém 

povojnového usporiadania Európy = The peace system of Versailles - the international legal system of post 

war Europe structure 

Recenzované 

Lit. 38 zázn. 

In: Historické právne systémy a integrácia Európy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - S. 173-178. - ISBN 978-80-7160-314-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

POZNÁMKA: v angličtine - Historical legal systems and European integration. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 499-504. - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

BAB01 Čierna, Dagmar (25%) - Piršelová, Dagmar (40%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (35%): Lekár s.r.o. 

: návod na založenie zdravotníckej s.r.o. a jej úspešné vedenie. - Bratislava : RAABE, 2011. - [166] s. 

aktualizácia september 2011 

ISBN 978-80-89182-12-1 

 

BAB02 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (34%) - Jančo, Milan (10%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (52%) - 

Siman, Michael (4%): Analýza dočasných vyrovnávacích opatrení v Slovenskej republike a návrhy de lege 

ferenda. - 1. vyd. - Bratislava : Euroiuris, 2011. - 100 s. 

Lit. 33 zázn. 

ISBN 978-80-89406-10-4 

 

BAB03 Piršelová, Dagmar (50%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (50%): Čo má vedieť mzdová účtovníčka... : 

o zvýšení stravného vo vzťahu k príspevkom na stravovanie zamestnancov ; o tlačivách potrebných pri 

zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti ; o finančnejpomoci od štátu v súvislosti s povodňami ; o 

nezdaniteľných sumách základudane na rok 2011 ; o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo 

závislej činnosti za rok 2010 na aktuálnych tlačivách ; o vyplnení hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2010 ; 

ozmenách zákona o dani z príjmov od 1. januára 2011 ; o platení poistného od 1. januára 2011 do 31. 

decembra 2011. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2011. - 223 s. - (Praktické príručky 

pre podniky a podnikateľov ; Ročník 19,1/2011, ISSN 1336-5002) 
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BAB04 Piršelová, Dagmar (45%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (30%) - Mačuha, Miroslav (10%) - 

Kováčová, Jana (8%) - Hvojník, Igor (7%): Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : aktualizácia legislatívneho 

vývoja o oznamovacích povinnostiach zamestnancov vo vzťahuk príjmom zo závislej činnosti ; o 

vybraných povinnostiach zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti počas 

roka 2011 (voči daňovému úradu, poisťovniam a zamestnancom) ; o nepeňažných príjmoch zamestnancov 

v roku 2011 zdaňového hľadiska; o stravnom a príspevkoch na stravovanie zamestnancov (z daňového 

hľadiska) ; o postavení dôchodcov pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti ; o náhrade príjmu 

zamestnanca v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti a dávkachnemocenského poistenia po 1. januári 

2011 ; o odmeňovaní práce nadčas ; o novele Zákonníka práce ; o zmenách v oblasti dôchodkov. - 1. vyd. 

[seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2011. - 231 s. - (Praktické príručky pre podniky a 

podnikateľov; Ročník 19, 2/2011, ISSN 1336-5002) 

 

BAB05 Piršelová, Dagmar (54%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (13%) - Mačuha, Miroslav (11%) - 

Kováčová, Jana (12%) - Vojnarová, Anna (10%): Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : aktualizácia 

legislatívneho vývoja o zvýšení životného minima od 1. júla 2011 vovzťahu k dani z príjmov fyzických 

osôb ; o daňovom bonuse v súvislosti s ukončením a začiatkom štúdia v roku 2011 ; o postavení cudzinca 

pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti ; o zmene výšky súm životného minima od 1. júla 2011 a jej 

vplyve na dávkyv sociálnej oblasti ; o novele Zákonníka práce ; o okamžitom skončení pracovného 

pomeru ; o poskytovaní mzdových zvýhodnení podľa Zákonníka práce ; o materskej dovolenke a 

rodičovskej dovolenke v súvislosti s dovolenkou. - 1. vyd. [seriálová monografia].- Žilina : ajfa + avis, 

2011. - 233 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 19, 3/2011, ISSN 1336-5002) 

Ohlasy (1): 

[o4] 2012 Hrnčárová, Nataša - Meššová, Barbora - Srebalová, Mária - Macková, Darina: Zákon o 

azyle : komentár. Praha : C. H. Beck, 2012, S. 313 

 

BAB06 Piršelová, Dagmar (50%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (30%) - Minďašová, Mária (10%) - 

Balážová, Zlatica (10%): Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : aktualizácia legislatívneho vývoja o 

povinnostiach po skončení roku 2011 a začiatkom roku 2012 voblasti zdaňovania príjmov zo závislej 

činnosti; o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a zamestnaneckej prémii za 

rok 2011; o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ; o normovaní 

práce ; odôležitých osobných prekážkach v práci po novele Zákonníka práce ; o konte pracovného času a 

flexikonte ; o nočnej práci a nočnej zmene ; o zmene výšky minimálnej mzdy od 1. januára 2012 a jej 

vplyve na platenie poistného do Sociálnej poisťovne a dozdravotných poisťovní. - 1. vyd. [seriálová 

monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2011. - 232 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 

19, 4/2011, ISSN 1336-5002) 

 

BAB07 Púry, František (43%) - Šámal, Pavel [UKOPATP] (14%) - Urbánek, Jindřich (43%): Vzory podání a 

rozhodnutí v trestních věcech. - 3. přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2011. - 767 s. 

ISBN 978-80-7201-829-1 

 

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
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BBB01 Lamačka, Juraj [UKOPAST] (100%) : Zmluvy v stavebníctve 

In: Vzory žiadostí, formulárov a zmlúv pre stavebníkov, júl 2011. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 

2011. - S. [1-29] 

 

BBB02 Škrinár, Alexander (16%) - Nevolná, Zuzana (16%) - Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (20%) - Jaško, 

Jozef (16%) - Zbojan, Igor (16%) - Kubányiová, Andrea (16%): Zmluvy a vybrané právne podania podľa 

Obchodného zákonníka 

In: Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania, máj 2011. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2011. - S. 

[1-156] 

 

BCI Skriptá a učebné texty 

 

BCI01 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Základy práva. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a 

manažmentu verejnej správy, 2011. - 209 s. 

Lit. 49 zázn. 

ISBN 978-80-8137-013-7 

 

BCI02 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Príručka na semináre z vybraných oblastí verejnej správy. - 1. 

vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 208 s. - (Učebné texty 

Právnickej fakulty) 

Lit. 75 zázn. 

ISBN 978-80-7160-297-2 

 

BCI03 Dulaková Jakúbeková, Denisa [UKOPAOP] (16%) - Smyčková, Romana [UKOPAOP] (6%) - Adamov, 

Norbert [UKOPAOP] (17%) - Danišovičová, Lucia [UKOPAOP] (13%) - Fekete, Imrich [UKOPAOP] 

(6%) - Gešková, Katarína [UKOPAOP] (4%) - Hnilica,Radoslav [UKOPAOP] (2%) - Kotrecová, 

Alexandra (8%) - Križan, Martin [UKOPAOP] (11%) - Poláčková, Saskia (10%) - Šorl, Róbert (5%) - 

Varga, Juraj (2%): Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. - 1. 

vyd.. - Praha : C. H. Beck, 2011. - 674 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave) 

ISBN 978-80-7400-384-4 

 

BCI04 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Zbierka predpisov, rozhodnutí a príkladov z európskeho a 

slovenského správneho práva. - 1. vyd. - Bratislava : Euroiuris, 2011. - 216 s. 

Lit. 16 zázn. 

ISBN 978-80-89406-11-1 

 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 

BDE01 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Lazareva, Natália (50%): Juridičeskoje obrazovanije v Slovackoj 

respublike: opyt Universiteta Komenskogo (g. Bratislava) 

In: Severo-kavkazskij juridičeskij vestnik. - Č.4 (2011), s. 68-70 
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BDE02 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%) - Giba, Marián [UKOPAST] (50%): L' absence de dialogue social 

en Europe central = The non-existent social dialogue in Central Europe 

In: Sport et citoyenneté. - Č. 15 (2011), s. 21 

 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 

BDF01 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : ...ešte k dovolaniu v trestnom konaní 

In: Zo súdnej praxe. - Roč. 16, č. 6 (2011), s. 212-215 

 

BDF02 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Problémy dovolania v trestnom konaní, ktoré novela nevyriešila 

In: Zo súdnej praxe. - Roč. 16, č. 5 (2011), s. 162-167 

 

BDF03 Domin, Marek [UKOPAST] (100%) : Hrubá neslušnosť ako dôvod zákazu zhromaždenia 

Lit. 9 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 63 č. 1 (2011), s. 149-157 

 

BDF04 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : Niekoľko poznámok k zmluvnej limitácii náhrady škody 

Lit. 8 zázn. 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 17, č. 1-2 (2011), s. 28-31 

 

BDF05 Duračinská, Mária [UKOPAHP] (100%) : Príde Univerzita Komenského o budovu, v ktorej sa začínala 

jej história : rímskokatolícka cirkev chce majetok, ktorý patrí univezite ; jednoročný súdny spor zatiaľ bez 

rozhodnutia 

In: Naša univerzita. - Č. 5 (2011), s. 18-19 

 

BDF06 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : K Dworkinovej teórii princípov a Alexyho testu 

proporcionality 

Lit. 14 zázn. 

In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [5], č. 2 (2011), s. 35-39 

 

BDF07 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : O (ne)verejnej voľbe generálneho prokurátora 

In: Zo súdnej praxe. - Roč. 16, č. 1 (2011), s. 1, 40 

 

BDF08 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Invalidita a podmienky nároku na invalidný dôchodok od 1. 

januára 2011 

In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 8 (2011), s.49-79 

 

BDF09 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Materské 

In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Č. 13 (2011), s. 144-155 

POZNÁMKA: Vyšlo aj - Práca mzdy a odmeňovanie. - Roč. 6, č. 8 (2011), s. 42-47 
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BDF10 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Platenie poistného do fondov od 1. januára 2011 

In: Dane a účtovníctvo v praxi. - Roč. 16, č. 2 (2011), s. 47-55 

 

BDF11 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Pracovnoprávne vzťahy 

In: Právo a manažment v zdravotníctve. - Roč. 2, č. 3 (2011), s. 28-34 

 

BDF12 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Právna úprava dovolenky od 1. septembra 2011 - 2. časť 

In: Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a praxi. - Roč. 19, č. 10 (2011), s. 329-332 

 

BDF13 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Právna úprava dovolenky od 1. septembra 2011 - 1. časť 

In: Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a praxi. - Roč. 19, č. 9 (2011), s. 290-296 

 

BDF14 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Zmeny v dávkach nemocenského poistenia v roku 2011 

In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Č. 10 (2011), s. 93-105 

 

BDF15 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Južná Amerika začiatkom nášho letopočtu 

In: Historická revue. - Roč. 22, č. 12 (2011), s. 76-77 

 

BDF16 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní 

In: Trestněprávní revue. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 30-32 

 

BDF17 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní 

In: Trestněprávní revue. - Roč. 10, č. 5 (2011), s. 152-156 

 

BDF18 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní 

In: Trestněprávní revue. - Roč. 10, č. 7 (2011), s. 213-216 

 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

 

BED01 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Právne aktivity rímskych prétorov v období rímskej republiky (510 

pred n.l. - 27 pred n.l.) 

Lit. 8 zázn. 

In: Právne aspekty verejnej správy. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej 

správy, 2011. - S. 19-28. - ISBN 978-80-8137-006-9 

[Právne aspekty verejnej správy. Odborný seminár. Bratislava, 6.12.2010] 

 

BED02 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Niekoľko poznámok k zákonu č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej 

službe 

Lit. 7 zázn. 

In: Právne aspekty verejnej správy. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej 

správy, 2011. - S. 41-51. - ISBN 978-80-8137-006-9 

[Právne aspekty verejnej správy. Odborný seminár. Bratislava, 6.12.2010] 
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BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

 

BEE01 Tumlíř, Karel (50 %) - Bílý, Jiří L. [UKOPADS] (50%): Genealogie moravské větve Tumlířů z Borče 

Lit 14 zázn. 

In: Moravský historický sborník : ročenka Moravského národního kongresu. Roč. 2006-2010. - Brno : 

Moravský národní kongres, 2011. - S. 832-835. - ISBN 978-80-87419-13-7 

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 

 

DAI01 Sidak, Mykola Vasyľovyč [UKOPAHP] (100%) : Finansovo-pravove rehuljuvannja bankivskych 

vidnosyn v Jevropejs´komu Sojuzi ta krajinach schidnoji Jevropy: porivnjaľnyj analiz. - Kyjiv : [s.n.], 

2011. - 468 s. 

Doktorandská dizertačná práca (PhD.) - Kyjivs´kyj nacionaľnyj universytet, Kyjiv, 2011 

Lit. 887 zázn. 

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

 

EDI01 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Karel Malý, Michal Tomášek et. al. .: Nové jevy v právu na počátku 

21. století : Historické impulzy rozvoje práva 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 3 (2011), s. 315-319 

Rec.: Nové jevy v právu na počátku 21. století : Historické impulzy rozvoje práva. / Karel Malý - 

Michal Tomášek et. al. - Praha : Karolinum, 2009 

 

EDI02 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (100%) : Chovanec, J., Hotár V. S. : Politológia ( terminologický a 

výkladový slovník) 

In: Slovenské pohľady. - Roč. 4+127, č. 7-8 (2011), s. 292-293 

Rec.: Politológia ( terminologický a výkladový slovník) / Jaroslav Chovanec - Viliam S. Hotár. - 

Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM , 2010 

 

EDI03 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Jirásek, J. (ed.), LIstina a současnost 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 5 (2011), s. 523-524 

Rec.: Listina a současnost / Jiří Jirásek (ed.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 

Iuridicum Olomoucense, 2010 

 

EDI04 Klimko, Jozef (50%) - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%): Malý, Karel - Soukup, Ladislav : 

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě, 

zv. 1 a 2 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 3 (2011), s. 319-321 

Rec.: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve 

střední Evropě, zv. 1 a 2 / Karel Malý - Ladislav Soukup. - Praha : Karolinum, 2010 
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EDI05 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Kordík, M., Fillová, D., Hrvol, M.: Európsky zatýkací rozkaz : 

komentár 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 2 (2011), s. 229-231 

Rec.: Európsky zatýkací rozkaz - komentár / Marek Kordík, Dagmar Fillová, Miloš Hrvol. - Praha : 

C.H.Beck, 2011 

 

EDI06 Považan, Michal [UKOPADS] (100%) : Šmihula, Daniel : Teória štátu a práva 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 6 (2011), s. 156-158 

Rec.: Teória štátu a práva / Šmihula. - Bratislava : Epos, 2010 

 

EDI07 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Vladár, Vojtech : Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom 

vývoji 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 3 (2011), s. 321-323 

Rec.: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji / Vojtech Vladár. - Plzeň : Aleš Čeněk, 

2009 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

 

FAI01 - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (50%) - Vlková, Eva [UKOPAED] (50%): Acta Facultatis Iuridicae 

Universitatis Comenianae : publikácia vychádza v 90. roku začatia činnosti PraF UK. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - 316 s. -  

ISBN 978-80-223-3132-6 

 

FAI02 - Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%): Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy : zborník 

príspevkov z vedeckého seminára konaného 8. apríla 2011 na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte, Katedre pracovného práva a právasociálneho zabezpečenia. - 1. vyd. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 95 s. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

ISBN 978-80-7160-319-1 

 

FAI03 - Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (100%): Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník z 

medzinárodnej virtuálnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 30. novembra 2010 

organizovanej Katedrou trestného právaAkadémie policajného zboru v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava : 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2011. - 277 s. 

ISBN 978-80-8054-516-1 

 

FAI04 - Puchovský, Ján [UKOPADS] (14%) - Turčan, Martin [UKOPATS] (14%) - Sarvašová, Veronika (14%) 

- Šimonová, Katarína (14%) - Šlacká, Diana (14%) - Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (30%): Historické 

právne systémy a integrácia Európy: sekcia právnedejiny, slovenská časť. Hodnotový základ práva: sekcia 

teórie a filozofie práva, slovenská časť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo 

ako zjednocovateľ Európy - veda a prax organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave,Právnickou 

fakultou v dňoch 21.-23. októbra 2010 zostavovatelia: Ján Puchovský... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : 
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Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 288 s. - (Sympóziá, kolokviá, 

konferencie) 

ISBN 978-80-7160-314-6 

POZNÁMKA: vyšlo aj v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2011 . - ISBN 978-80-7160-314-6 

 

FAI05 - Vrabko, Marián [UKOPASP] (50%) - Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (50%): Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 2010 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých 

zamestnancov konanej v dňoch 18.-20. marca 2010 v priestoroch ÚZNR SR Častá-Papiernička 

organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou pod záštitou prof. JUDr. 

Mariána Vrabka, CSc., dekana PraF UK v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta,2011. - 547-1084 s. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

ISBN 978-80-7160-308-5 

 

FAI06 - Fridrich, Branislav [UKOPAST] (20%) - Sarvašová, Veronika (20%) - Šimonová, Katarína (20%) - 

Šlacká, Diana (20%) - Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (20%): Perspektívy vývoja ústavného práva v 

podmienkach zjednocujúcej sa Európy : sekcia ústavné právo; slovenská časť ; zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax organizovanej 

Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 21.-23. októbra 2010. - 1. vyd. - 

Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 90 s. - (Sympóziá, kolokviá, 

konferencie) 

ISBN 978-80-7160-313-9 

POZNÁMKA: vyšlo aj v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2011 . - ISBN 978-80-7160-313-9 

 

FAI07 - Kubíček, Pavol [UKOPAHP] (50%) - Vlková, Eva [UKOPAED] (50%): Právnici na Univerzite 

Komenského v Bratislave : 90 rokov činnosti Právnickej fakulty (1921-2011). - 1. vyd. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 97 s. 

ISBN 978-80-7160-321-4 

 

FAI08 - Križan, Martin [UKOPAOP] (14%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (14%) - Sarvašová, Veronika 

(14%) - Šimonová, Katarína (14%) - Šlacká, Diana (14%) - Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (30%): 

Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskejintegrácie: sekcia občianske právo, slovenská 

časť. Liberalizácia právnej regulácie pracovných vzťahov v podmienkach globalizácie: sekcia pracovné 

právo, slovenská časť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako 

zjednocovateľEurópy -- veda a prax organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou 

fakultou v dňoch 21.-23. októbra 2010. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - 196 s. - (Sympóziá, kolokviá,konferencie) 

ISBN 978-80-7160-311-5 

POZNÁMKA: vyšlo aj v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2011 . - ISBN 978-80-7160-311-5 
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FAI09 - Smatana, Radoslav [UKOPATP] (20%) - Sarvašová, Veronika (20%) - Šimonová, Katarína (20%) - 

Šlacká, Diana (20%) - Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (20%): Úloha národného trestného práva v 

priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí: sekcia trestné právo ; slovenská časť ; 

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax 

organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 21.-23. októbra 2010. - 

1. vyd.- Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 111 s. - (Sympóziá, 

kolokviá, konferencie) 

ISBN 978-80-7160-312-2 

POZNÁMKA: vyšlo aj v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2011 . - ISBN 978-80-7160-312-2 

 

FAI10 - Blažo, Ondrej [UKOPAMV] (14%) - Šimonová, Katarína (14%) - Šlacká, Diana (14%) - Mičátek, 

Vladislav [UKOPAHP] (30%) - Sarvašová, Veronika (14%) - Kriváňová, Dana (14%): Zbližovanie a 

zjednocovanie práva v európskom kontexte: sekcia európske právoa právna komparatistika, slovenská 

časť. Bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva: sekcia 

medzinárodné právo, slovenská časť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo 

ako zjednocovateľ Európy -veda a prax organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou 

fakultou v dňoch 21.-23. októbra 2010. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2011. - 251 s. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

ISBN 978-80-7160-307-8 

POZNÁMKA: vyšlo aj v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2011 . - ISBN 978-80-7160-307-8 

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

 

GII01 Blažo, Ondrej [UKOPAMV] (50%) - Valuch, Jozef [UKOPAMP] (50%): Európske právo a právna 

komparatistika na medzinárodnej konferencii "Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax" 

In: Justičná revue. - roč. 63, č. 2 (2011), s. 318-321 

 

GII02 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : Value of Affection : Slovakia 

In: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. - Berlin : Walter de Gruyter, 

2011. - S. 744. - ISBN 978-3-11-024848-7 

Ohlasy (1): 

[o3] 2011 Koziol, Helmut: Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage. 

Berlin : Walter de Gruyter, 2011, S. 750 

 

GII03 Huťka, Matúš [UKOPATP] (100%) : Sudca Súdneho dvora EÚ odovzdal na UK diplomy 

In: Naša univerzita. - Č. 9 (2011), s. 7 

 

GII04 Kalesná, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva : (správa o 

medzinárodnej konferencii) 

In: Právny obzor. - roč. 94, č. 2 (2011), s. 215-216 
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GII05 Magurová, Hana [UKOPAST] (100%) : Správa z medzinárodnej konferencie Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 2011 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 3 (2011), s. 311-312 

 

GII06 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : Medzinárodná vedecká konferencia proti-židovské zákonodarstvo 

na Slovensku a v Európe 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 6 (2011), s. 164-166 

 

GII07 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Medzinárodná vedecká konferencia Míľníky práva v 

stredoeurópskom priestore 2011 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 5 (2011), s. 128-129 

 

GII08 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Projekt KEGA sa končí, elektronická verzia vydávania časopisu 

Historia et Theoria Iuris (HTI) bude pokračovať 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 6 (2011), s. 5-7 

 

GII09 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Zelená mladej nastupujúcej generácii 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 3, č. 5 (2011), s. 5-7 

 

GII10 Rišová, Michaela [UKOPAMP] (100%) : Správa o obhajobe doktorskej dizertačnej práce JUDr. Mariána 

Gibu 

In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 3 (2011), s. 312-314 

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 420): 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (4) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách (1) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (3) 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (4) 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (8) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (38) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (26) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (39) 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (38) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (182) 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (7) 
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BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

BCI Skriptá a učebné texty (4) 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (18) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (1) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (7) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

(10) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

(10) 

 

Štatistika ohlasov (30): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (1) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (7) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (19) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (3) 
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